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ἹἽΝΤΕΕ Οοάϊοες Οτϑοοβ, 401 δά Γάδγυπι ΕἴΔ15 σοηξεγυηίας, οἵ αυογάπι, Πχυϊάςπι ἀς 115 δὰξ πυησυδηη 
οἤηηΐηο, δῖ (Α]}τ6πὶ ΘΧΙΠΕσ, δηῖθα ἀϊέζατα εἴ, Ληοεδία ἀλδίξας ἴῃ τεοθπῆοης (βαυθητῖὶ, δἰίχυς Πθγαηλ Ἰἢ- Ἰ ἄν 

ἴερταηλ ἤθη ςοπιροἐξυηΐατ ; ἱπάγαο ὑηι18 οἵ ἴτας ράγνδηι ἰἀπίυτα οἰ υὐδεηπι. ρογιἐππουϊάτη. Ουδπίυπι ἱρ-ὀ .- ᾿ 
ἴὰγ ἀς Ταχίυ (δγνείυγ ἴῃ ΠηρΊ 115, οἱ ἢ συ 411πυ4 ηοΐδξι ἀϊρηιπὶ ἴῃ ἴδ. βαδεληΐ, ᾿ηΐτα ἀςοϊαγαδίτυγσ. ΕἸ- 
δαγοθ Πυπλογα] 68, 4 θὺ8 Π1Π1] ἐχ δαάνθγίο ροηϊίιγ, Ὦϊς φυοααθ, υἱ 1145 ὈΡίχυο, ἀεῆρηδης Οοὐϊοόβ 40] 
οσοπίϊηοηε {δγαηι ΕἴΔι6 ᾿ηΐαρτυπ. 

κευννίμᾳ ΐμν αἰνέων, αἱ Ἱ. [ὡάες Ναϊζρανωω [206 {ν»». ἢ ἔεξ, “εε ἤε(.ς ζμαίνω, «(ς μωμτὸ ; αἴμο ΕΣ ΞΕΧΣ 5.5 ΤΩ ἘΤΡΗΝ 

11. Φορος ὑδαια» αἰώνιο. Ἴνα ἡ λεξενμτος ἐς ι 

» ΝΠ, Οὐοάεχ Βιδ]οῖῆδος Διηιδγοῆδηδ, Μεάϊοϊδηὶ, οὐ}8 ἀδίις ΝΗοια ἴῃ Ηοϊπχεῆὶ Ργαίτίοπε δά Ρεη.-- 

ταϊευομυα. Ε τα ρτηςηῖαπη, αυοά ἐπ 60 {εγνδίυγ, ΕΡτὶ Εἰδία ἱποιρὶε δὰ γεγ. 2ο. Ἷδρ. ν. εἴ ἀςῖ- 
ηϊ δά νϑγ. 10. Ἷδρ. σἹ. 

ἾΠΙ, Οὐοάεχ Βιδ)οίβεοα Ὀυθ]Ἰπιεηί. βαγείπν, ἃ 6]. 4... Βαττεῖῖ καινὰς αχ ἔγσιθυς ΕἼαρτηθηξ5 σοηίδληβ, 
ποηρε Εἰλία, Ενδηρϑὶ Μαιιμοὶῖ, δὲ Οταίοπυπι Οτεροῦῖ ΝΙαζίαηζοηὶ. Ουοά 4 ἀπιφυϊ- 
[απ ε͵8 ἰρεέϊαξ, δά (βξουϊυηι ΥΣ. ἐεξεγεπάυμ εἴ ρυίας Ἑάϊογ. (146 Ργαΐξ. δά Μαιῇ. ρ. 7.) 
Ἰποῖρῖξ δά νογ. 2. σᾶρ. χχα. Πεῆςι ἃ νοῦ. 7. Τρ. ΧΧΧΙ. ἀά νασ. 18. οἂρ. χχχνὶ. ΕἸχρ  ἰοῖῖ δά γεσ. 1. 
ς8ρΡ. χχχνι!. (ΟΕ Αϑᾶ Αοδάεηι. ΗΙδέγη, δα δῃ. 1787.) 

Οοάεχ Μαγομδ]ίδηιβ, οἱϊπι ηἰπιίγατι Βιεπαιῖ Μάγοι! Βοιίπηοταῖ, ἀεῖπάς Οαγάϊπα]!5 Βπρίβαοα]άϊ, 
εἴ ΟΟ]]ερὶ! ΟἸαγομιοηίδηὶ Ῥαγιεηΐ, παπς Ἀοπηδ ἰπῃ Υ ἰίσαηο, φυδηνὶβ ποη ἰΐα ῥργάθτ ργὸ ἀε- 
Ρεγάϊο μαδίξυβ. Ερτερία: ποῖδ, ομαγαύξογε πῃο 4}} ἀδίογιρίυβ ἔδουϊο οἰγοῖίϊασ ν 111. οὐπι {ρΊγῖα- 
δ8 εἴ Δοσοηεθιυβ, (54 4 ροϊετγίογε, αἵ νἱἀδίυγ, πᾶηὰ. Οοηεπεε Ῥγορμείαβ οπληθβ ; πεῖρε 

12 Μίπογεϑβ ργίπγυτ, ἀεἰπάς 4 Μαΐογεβ. Ηης Οοὐΐϊσετι ρεροίρας σοτηπλδηάαπι Τεξϊοηεβ γὲε- 
τεγατα [ηϊογργείαπι (Α4. ϑγηι. ὅζο.) ἃ ργίπια πηᾶπα τηΔΓΡΊΠΙ ραῆπὶ δαίογιρίαδ, ργϑίεγαγω Ἰῃ 
Εἴδια, 7Ζεγεηχία, οἵ ΕΖεοβΙοΙε - -παῦχας Ἢ ΓΟΙΙΖῸ15 Ρϑυοιογα8 δΔἀπχοάτ πὶ οδίεγγαηίυγ. Ῥοσζο 

ΑἰϊαΣ Δα] Ἰοϊαπίαγ Ηίης ἱπάς Νοΐδβ, πυϊπογὶβ φυϊάθῃ ρέθαϊ, εἴ {δτιογὶ, ἐογίδῃ σαι. ἔβουΐο δά]α- 
ἀϊοαηάα. ΟἿ Μοπίβυς. Ῥαϊξορτ. Οτγθο. Ρ. 225. οἵ ΒΙαποβιη. Υ'. 5. Ὁ. ρ. οοἶνδι. 

22, Οοάεχ Μιΐει Βείϊαη. ορτηδ ποῖδθ, Πρῃδῖ. 1. Β. 11. οἹπὶ ΒΙδ]οἴπεςε Βσδρία, ἔξουΐο χε. νεὶ χαι. 
ἴῃ τηϑ]ογὶ αυᾶτίο, υ{ἰ νοοσδηΐ, [Ὀτρῖ58. Οὐοπείπες οὔλπεβϑ Ργορβείδβ, [πὶ 12 Μίηογαβ (μβοίαιυε 

Ποη τῶν ο΄. (ξὰ Ἡδρταογιπι ογάϊπ6) αυπλπὶ 4 Μαΐοσεβ. ἴῃ δάνεγία ραγία [011] ργίγωὶ, γεσθητογε 
ΓΛΔΠᾺ ἀρροῆϊα, ἰεριῖαγ ἤδθοο ἱπίοτρίο : Ἑκκαιδεκωπρόφητον τῇ ἁγιωτάτου πατριάρχου Παχωμίου. 

(ηάε νυ]ρο δυάϊε Οοάεχ Ῥαοποιηίδηυβ, ΕΗΐδθεὶ δἰξεγιοοϑβ, εἴ Ἰεπχημοοςβ Δ! 4υδηάο Ἰοσο ΠΠΠΟΤΌΤᾺ 

ΡοΠίοϑ ; ΓΑτὶὰ5 φυάδπι ἴῃ Ῥγορμεῖι5 Μιπογθυβ, ἐδ ριΠῆτης νογο μοῦ οὔλπαπὶ Εἰαϊ8 εἴ ΓΤ τ 21}0: 

τεχέατῃ; σοηίγα γα ΠΠπλ6 ᾿η ΕΖΕεΟΒΙεΪς, (Ἔπλ6] ἀδηῖααδ ἴῃ ΠΔη16]6. ιά. Οταῦ. ἀς ψΙΠ15. 70 [η- 

ἴεγργ. ὅζο. ρ. 118. εἰ Πονίῃ. Ὀεγι. ογβοηὶ Εταῖα Αηρ] τ ργξῆσ. ργορε ἤη. 
23, Οὐοάεχ Β:δ])οίμεοα ΠυςΆ118 Ν επεΐω, ἤρπδῖυβ πυπλθγο 1. οὐὐὰ8 ἀαΐαγ ΝοΙ Δ ἴη Ῥγοατίοης δὰ [1- 

β δσπιηχ ζοὉ. 

.24, Οὐοάοχ Βοιλείγι ὶ ἱερομονώχου Μοϊάαν. πὐτηογ. 1. πχεπιργαηδςοοὶβ ἴῃ [0]. ίδο. χαῖ. Οοηϊπεῖ ΕἰΔιδτὴ 

οὐπὶ (ὐδΐεηα Ῥαίγιπι πιλγριηΐδιι8 οἰγουτα]αζῖα. [Ιη βογαΐα (0 Βο 18 ἰηϊογάυπι Ἰαυάδητυγ ᾿μεξξι- 
οπ68 γα 4υογιπ) [πιογργεῖυμῃ ; τηοάο 6 41π|8 ποπλϊπίδα8; πλοδο Βυ)υὐπηοά! ποῖ : ἄλλος, ἄλλοι, 

ἕτερος. ἸαἤΠηϊῖ ροΙῈ νεγθα τὸ Θεὲ ἰὼ πὸ οοῃ,. 22. ςὰρ. ΧΧΧΡΙ].. 

ΧΙ, 

26, Οὐοάεχ αιοδηιβ, ἤμην. σσό. πιο γαηδοεῖϑ, ἰὴ [0]. ἀσαδυς ὀχαγαῖις οο]πλη15 Οοἰγοα (ξο. ΧΙ. 

Οοηεϊπεῖ ᾿Ἐξκαιδεκατονπρόφητον. . 

836, Οὐοάεχ διίοδηιιβ, πιιπὶ. 347. τηοπιδγαπδοθὺβ ἴῃ (ο].. Οοπείπος Ῥεο βεείαι ὁ οπλπο8, ἅτ Μα]οΐες 
Ζιᾶτ ΜηΙηογοβ, ἄἀιαθι5 ΟΟἰτΠλΠ18 Ἐχαγαι8 Οἰγοὰ 1880. ΧΙΙ. ΝΠ] δπὶ μαδεῖ σαρίταπι ἀἰνΙΠοηεηλ. 

᾿ Γι ρίτυγ Ἐ{αἰδϑ οὑπὶ ΑἸΠΕρΟγΙΒ 'π πλαγρίπο ἃ Ροίζογίογι τῆδηι ἀΘίοΓΙΡΕΙ5.. 
ΟΣ, ἂν. :..Α 

β ἑ 388193 



49. 
51, 

62, 

ΤΌΣ 

86, 

87, 

᾿ 0, 

Ε Ὁ, 

“.92- 

97. 

1 04, 

ΙΟ 5, 

1ο6.. 

100, 

ΡΕΖΕΈΑΤΙΟ Αἢ ΒΕΒΑΙΑΜ. 

Ὀοάοεχ Πεπιοῖτ! Μοϊάαν. πυηλχ. 2. τοι δγαηδοθιιβ ἰὴ ἔΌ]1ο, ἴδο. 1χ. ναὶ χ. (Οὐοηξηοὶ Εἴδίατη οἱ 

Τεγεπηίδτη. [Ι͂ἢ Γἰθγο Ψ6γεπλδθ, (σαα8 ΠΡΓῚ σαραξς ]Πτηυτα ἀεοϊ,) ἃ γεσθηῦογε τηᾶπα δα τηᾶσ- 
᾿ Εἶπεβ ποίατϊιϑ ε(Ὁ ογάο σδριαπι Τ᾽ οχίυβ ΗΘΌταΙοι. 

᾿Οὐάεχ ψαϊίοδπας, ἢυτῃ. 1794: τηεθγαηδο. ἴῃ [0]. οἰγοα ΧΙ. ἴξο. ἐχαγαῖαβ. (Οὐοητίηοὶ Ῥγορβαίαβ 

οἴλπεβ, Μαΐογεβ εἰ Μίπογεβ, οιπὶ οδε 15 εὲ δἰξεγίίοϑ8. Ιποῖρις Εἴδιαβ, 401 πηᾶγρ. ἀϊν1ὰ8 ε[ ἴῃ 
ϑαϑέξίοηες 88. οὰπὶ Ὀγανιδὰ8 ΑἸ] ρογι5 ο]υάεη Ῥγορδείίξ. 

Οὐοάεχ ΒιΙδ]ιοίῆ. Μεάϊοες, ἤρηδῖ. ἵν. ρῥίυῖ, ΧΙ. θοῦ]! χι. Οοπαηεῖ Ῥτορβεῖαϑ Μαΐογεϑβ εἴ Μιπογεβ. 

Ὀοάεχ Βιδιίοτῃ. εἰ επι, πυτὰ. νἱ. ΡΙαῖ, Χ. τϑγηθγδηδο. ἴῃ [0]. ἵξο, χα. ΟΡ ΕπιᾶΣ ποίδς. (οπεῖ- 
ηδῖ 12 Ριορμείαβ Μίμπογεβ, εἴ 4 Μδΐογεβ, οὐτὰ ἀδαγγιπγ15 ϑΟ 1118 ταΔΓΡΊΠΑ]ΊΡι15, απ Ρτορτααιὶ.- 

᾿ἀπίυγ αἱσὰς Δα ΕἸ Π ἱπουΐ. εἴ ἀείποερβ ραυοιπηπηα οσοιυγγαηί. Οοπίογιρίυβ εἰς ομαγδέζογε 
οὖ ρΡεγίρίουο εἴ σογγθέζο, η0114 σδριίατα ἀϊν!ἤοης (έϊα. . 
Οοάεχ ΒΙΒ]Ιοτἢ. ΟΟ]]αρὶ Νονὶ ἰη Αςαδάεμηα Οχοηϊεπῆ, ἴῃ [0]. ἴξεο. χιῖι. σοπεπαυαῖα (οτιρίι9, 

0114 σαρίταπι ἀπε σοπητηδίαπι ἀϊνίἤοηα. . Ῥτγαγατάζασ πηρῸ]}15 ΠΡ τὶς Ῥγορβείς ᾿ΠγᾶρΡῸ ΟοΪογαίδ. 
Τπα]ατα ἹπΠ]οπ ἢάδεῖ Αρχη ἐξ καὶ δέκα Προῷητων. κι τι λ. Ιποῖρὶς Οοάεχ ἃ ἹἘΠεοάογοεῖῖ Οοτ- 
Γηδηΐ. 1. ἴΠ σᾶρ. 1. ΕΖεοθιεὶ : Ὠεῆηιϊ 4 Τταΐξ. Ἰωσήπου σερι σωῷρονος λογισμου. Ῥοξ Θρηνες Ιε- 
βαηῖυγ Ογαῖο εἰ. Ερηποΐα Ταγθηηῖδ, εἰ ροῖ Γίδγυμα ἀς Βεὶ εἰ Ὀγασοηθ [υρίςαυϊκυτ ἘΡΙἴοπις 
ρεϊϊογαμπ γαραπὶ δ εἰ Πτ46]185.. δηῖε] ἱπιογι δι τγ κατὰ Θεοδοτίωγα, εἴ ΤΠὺἰἧρτο Εἰια ΡΓΦ- 
βρυηίυτ Κεφαλαίώ τὴς Προφητειας. ᾿ 

Ὁοάεχ Βίδ]οτῃ. Μοηδίεγι 8. Αππα, Αὐρυϊα ΝἸΠἀε]Ἰοογυτη, ἤρη. κ. ἴη (ὐλια]οροὸ Κοεσι 328. Αά 
Ἰμθγαρα (ἴδ ποὴ Το]]αἴυς οἵδ ΜΠ ἴπ οαρι θὰ χν. εἴ χνί, Ψίάς Ργαξ δά 1ἰδγ. ῬΩπίοσ. ὅσο. 

Οοάεχ (ἀγάϊπα}15 Βαγθεγίηϊ Βογηε νεϊυειῆιτηυβ. Οοητείπει ΕἸίδην, 7 εγθπχίδηι, Ε Ζεςίείε, εἴ 
Ῥτγορῃεῖαβ. Μίποσγεϑβ, οὑπὶ ει οηῖθυ5 ΤῊΔΓΡΊΩΔΙ. εχ Αφιυΐα, ϑγη1. ὅζο. ϑογιρίυβ εξ οβαγαύζογα 
Δηΐσυο {64 ]Ιραίο. Ἐχ 572 ραρίπὶβ, ]υΐθιι σοπιργεβεπάϊζυτ, ΡΙυγίηγαΒ Ργορίογ νεξυδίεηι οἵ 
Πυπλογοη {πηΐ οναηάς. Ηδσης Οοάἄϊοοθηι (δουηάυπη Ηδχαρὶα εἢξ σογγεϑυχῃ σοηΐαῖ, χιοά ἴῃ 
Ἰοςῖ5 φυϊθϑυίάαπι (ογῖθα ἐχμῖθεὶ ἐρεοϊπηϊπα Τεχευς Ηεδγαὶ, εἰ ογῆοπυπῃ ΟτΟΔΓΙΠΊ, ροΓ οο- 
ἰυγηηά8, ργουΐζ ἰη Ηδχαρ]!8 Ἔγαηὶ ἀϊροῆϊα. Ὑ μΙ6 ΨΥ δϊτοηὶ ῬγοΪερόπι. 4 Β. Ῥοϊγρίοει. ἰχ. ὃ. 42. 
εἰ Ῥαρτῖς. ΒΙ6]. Οτ. ἰοηλ. 11. Ρ. 345, 346. Ἐά. ἨδιΡ. 1716. 

(οάεχ Β:δ]οίμεοα ΟΠἤδηδα, ἴῃ [0]. {οτίριυβ, ομαγαίξεγε ἕξοι τχ. Οοηζίηδε Ῥγοριεῖδβ ογηηςβ, 
Μαϊογεβ εἴ Μίπογες, συγ Οὐοπιπχεηΐϊαγίῖ5 ναγίογαπι ἱητεγργείστῃ. [θέ οηαβ ναγίϑ {πηΐ ΡΘοτ- 
Ῥάμοα Εἴ ἀποῃυπηδΒ. [πὸ (ὐΟά]οῖ5 τερεγίταγ Δ] σοττγοῆ, χυοά ἰαπηθη ξμοἰϊς Ἰερὶ ροιεῆ. 
[ποῖρὶς ΑΡ Οξα Ργορῃεία. 

Οοάεχ ΒΙΒ] οι. Γιαιγεπείδηδθ, πμη,. ἰσ. Ρίαξ, ν. ἴῃ ππειηβγαηα (γι ρίμβ ἴβεο, οἰγοίεγ ΧῚ. ΠγΑΧΙΠγ88 
ταΔΡΉΪ υΔΙη15, οἱ οοπεπεξ ἱπίερταπ Ταχίυτῃ 4 Ῥγορβεοίδγυμα Μα]ογιπι σατα Οδίθηα. δίπρια 
Ρᾶριηϑε ἀϊνιία ἔμπης ἴῃ ἄμα, εἰ Δ]1Ἰ]υδηάο ἔγεβ σοϊυμληδϑ ; (4 οςαγϑῖ ἀϊνιποηϊδης σἀριταπη, ρΡΓγδ- 
ἰδγαυδηλ 1η: Ὠ)Δη16]6. 

Οοάοχ ΒΙΒ]οιῃ. Ψαίσαηες, ἤρπαι. 452. ΠλΕΠΊΓαμαςουο, οἰαρδηΐεγ [ογιρίαβ οἴγοα χσ. (βου. Οὐοηζηδέξ ομλπηος Ῥτγορβείδβ, Μαΐογεϑβ εἴ Μίπογοβ, ουπὶ (αΐθηδ Ῥαίγαγη, π:4ο, {εὰ αυδηλ ἐχῖριο σπαγαξζεγε οἶγοα Τ᾽ οχίυγη [ςγιρίᾷ. Ῥγίγηα Βυΐυς (οα]ςοῖ5 [0]14 ἴῃ ΡΕΓΙΟΣΙ 1 τῖθ, Ζὰ8 (ὐδίεμα ᾿ 1οπρία εἴ, 40 υτηογε Αιδγυπὶ Πογγιρία. [ἱποῖρὶ ἃΡ Οἴδξα, Οὐ} 15 γεγίιβ πυπγεγαηΐαγ τμα. ΟἸΠηι ρεγείπαθας ἰς Ὁοάεχ δά ἐπγοηιηη ΑἸεχαηάγίηιπη, αἱ ἐεξδηξαγ ἴῃ ργίπηο ξο]1ο Ιηϊοτίρεῖο- 
η653 ΄ΠυάΓαη) υηὰ οἷς Ατγαρδῖςα, Ραϊγίασοῆα ΑΥΠΔΠΔΠΙ ; ἉἸΐεγα σσθςα, Ρδίγιάγο δ Φοδομίηγ. ΑἸΗΔ.. πῆυϑβ (646πὶ Ῥιγιδγο μα θην οοουραβαί Α. Ὁ. 1283. 

Οοάοχ Μυΐεὶ Βγίϊδη. 1. Ὁ. 11, γιάε Ῥγαωξ. δά Ἀυτῇ, ὅτε. 
Οὐάοχ ψαείσδπιυβ, πιεηηδγαπδοειιβ, ἰῃ Ό]1Ὸ ΤΔΡΏΟ, ἢρῃπαῖ. 1153. ίξο. χ. 4ιϊ σοηξπεῖ ΡΓΙΠΥ 12 Ῥτορβείαβ Μιπογέβ, Πήριυϊοβ Βαβεηΐες ἴῃ ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ ργοργῖδβ ἱπγαρίπεβ ργδῃάὶ ομαγαέξογε Ρίο- 45, αἵ ἴῃ νεεγιθα8 Ἐρσοϊεῆδ τηυῆν!β ; ἀεϊπάε Εἰ(Δίδτη, ΕΖεςίθίθγω, εἰ Ργωΐξαίίομθς ἴῃ ᾿δηϊεΐθῃ,, ἃ. ΤΕΟΘΠΕ τηᾶπὰ {πρρ]εία5, φαΐ εχίϊαξ ἴῃ δἰΐοσο ἴΟΠ10, 1154. υηᾶ ουῆλ (926γεηλά. Τ᾽ χία ΕἸλῖθ δά- 7υηξα εξ Ολέεμα Ῥαίγιπ). ' ἂ 
(οάεχ ὙΠεοϊορίους ΒΙΒΙοΙΉ. Ψψιμάοβοῃ. ἤμ. Χχγει. ΓΆΤΑΡΕΟΙ, σσχΧχιχ. ΝΕΙΈ]}.. (γ᾽:ιάε Ῥγαξ δα ΓΑΡγΓυτα Ρ(ΔΙηλοσ.) ΙΠοΙΡΙξ ἃ σοι. 29. (ΔΡ. ν. Γιἀουηδᾶβ μαθαὶ ἴῃ Ρ] ΓΙ ΠῚ18 σΑΡΙθ5, ργαίεγ- ᾿Ὅπι ἴῃ ΠΔρ. χχν]. ὉΡῚ εἢ ἀείξϑϊαις ἀπογαγ ἐο]οσυῃ. εῆηϊ αά ΟΟΠῚ. 11. (ΔΡ. [χ]]. 
(οάεχ Βυγηδγδημυβ, οΟἸη (αίατίς ἐς Μιῆγ Βεγο]η. Οὐοπεϊηεῖ Ρδυσυ]α Εἰἴαια, 76γαπγΐδ, ὨδηιοΪ!ς, ΟΙε8, .106]15, εἰ Ατηοῇ ἐταρηχθηία. {γ1|4ε Ργαξ. Ηοϊπηεῆϊ δά Ῥεπίδίθυς ἢ.) [παρ᾿ ΕΠ8145 δά ὑοῦ, ποιήσῶι ἀὐτω ὙΕΙ͂. 1.2. ΠᾺΡ. 1Χ]1]. δὲ ἀοῆηϊ! Δ4 νοῦ. των οδϑὼν σου ΕΓ. 5. 680. Ἰ᾿χίν. 

Οοάοχ ΤἼΗεοϊορίους ΒΙΒΙοΙΒεοα Μιμάοβοη. πυη). ΧΧΥΙ. ΤΠ άπῖθες, (Υ14ε Ριαξ. Δα Γλθταηλ Ργο- Φ 
᾿ ᾿ 

νογθιογαῃ,.) ' , 

-π--....»....-. 



144, 

147, 
198, 

228, 

ι, 233» 

239. 

301, 

992, 

303» 

304, 

805, 

206, 

307,. 

208, 

309; 

ΡΑΖΒΑΤΙΟ ΑὉ ΕβΑΙΑΜ. 

Οοάεχ ΤὨεοΐορ. εἰυίάετα ΒΙΒ]ου,. πυπλ. ΧΧαττ. Πάωθεο. σΟΧΧν τ. ΝΕΗΣ!. ργαῖες ΡΠ τουϊ πὶ 
οὐπὶ (ὐΔηιῖοῖ5 (Δ ογι8 οοππηςῖ εἴαπι Εδίατη. {ιάς Ἀκξοεηῆοπεπηι (οάϊουῃ δά Γ1θγαπι Ῥ(Δ]τηοσ. 
1 Ρτο ΧΧΥΙ. ἰερεηα, χχρ!.). 4 

Οοάεχ ΒΙ8]1οΑἢ. Βοά]είδπο. (Ὑ14ε Ῥγαξ. δὰ 2οδ. εἰ Εςο]εῆαί!.) Ἰοἤηις ΜΝ ψΕγ. 2. ΟΔΡ. ἱκνϊ. 

Οοάεχ ΒΙΡΙοΙΆ. Ἀερ. Ῥαγη, οἷτηι ΟοἸδεγίιη. τοδιυδγαηδς, ἤρπηαῖ. Ὠυηλ. ΧΙΥ͂. 700 σοπίηδηζας Ῥτο- 

ΡΒοία Μιοθδαβ, 106], ΑΒ άϊ45, 7}οπᾶ8, Ναματ. ἰηΐερτι; Εἰαϊαβ, εγειηῖαβ, ΕΖεςῆ. Οἵξα, Μα- 

ἰλοΐλ. του}. ϑεουΐο ΧΙ. Ἵχαγαῖαβ ες ν]άείαγ. [ποῖρὶξ ἃ νεγ. 9. ἂρ. χίχ, Α νοῦ. οὐκ ἐργαξι 
ΟΠ. 9. (8ρΡ. Χ͵ν. δά νος. εκ κοιλιώς ΠΟΠ1. “5. Θ4Ρ. ΧΙΙΧ. ἱποϊα. ἀείπηξ οπηηΐδ. 

Οοάεχ Ναιίσδηιβ, Βογ δ γοίϊηι8, δα. 1764. Οοπεϊπεῖ Ῥγορεῖαθ. ἴῃ ΠπγῖηῈ ΟοάϊοΙ8 ἀείογίδαη.- 

ἴὰς Β4Π]} Μ. ΟΥ̓ ΑἸεχαπάγ. εἰ δϊογιπι Ῥγοίβιίομεβ, 485 Ππατίη Τεφυΐϊτας Εἰια Ρτορδειῖία. 
Εχαγαΐυβ εἱξ οἶσθα ἔβα. ΧΙ11. [ηΐοσ ᾿ἰπθᾶς ποίδπίυγ ἂὖ αἰΐεγα Δηῦαυδ τη ψαγια Γ,εῷοηε5 

ΕΧ 411|5 Ἔχειπηρίαγίδυβ εἴ ἴῃ τηᾶγρ. Νοίδ ἤνε ΑἸ]ερογίς. Ἠεῆοσϊς ἃ σοπι. 1.3. οαρ: χὶ. υἱηυδ δά 
σΟῇ,. 4. (80. Χν. 

Οοάοχ Ναϊσαπαβ, πλει δγαηδοειβ, πυμλ. Ζοῦ7. οἷϊπλ Μομπαίϊεγι 5, ΒδΠ]11 τη 4ῖο. Οοπέηει Ρτο- 

Ρααβ οὔληθβ, ἴὰπὶ ΜδἼογεβ ἴὰπὶ Μίπογεβ, ἴ3ο. ΧΙῚ. δχαγαῖαβ. Γθεγ Εἴδιδ αἰνηας εἴ ἴῃ 
ΟΧΧΙΧ. [εέξίοποβ : δἰζεγιίςὶ, τἀπαυδπὶ νΊγρΊ]85, ἃ ργίπηα τηδηι ἸΏ ΠγΔΓρ.. ΠΟΙΔΠΕΙΓ, 

Οοάεχ ΒΙΒΙΊοΙ. 8. ϑαϊναίογιβ Βοποηΐδα, γηθπιδγαπάσουβ, ἤρηδί. 641. Απποὸ Οἢγ. τοφ6. εχαγδίιι8, 
υὲ εχ ποίᾳ βηὶ Οοάϊοῖς Πιδ)απέϊα ἀρραγεῖ. Οοπέάηεις Ῥγορμείαβ Μαΐογεβ εἰ Μίπογεβ, ἱποὶρίεπϑβ 
αὖ Οἰδλ. ᾿ 

Οοάοχ ΤὭεοΐορ. ΒΙδΙιοιι. Ψιμάοδοη. [4π|θεσ. ΟΥΥῚχΙ. ΝΕ]. ΧΟΙΤΙ. ἴῃ τθιθγαπα ἴουΐο, αἵ νἱ- 
᾿ ἀδίυγ, 1χ, Ἔχαγαῖιβ. Οοπείηοι Εἰδίαπα, (δ ποη ἱπτερτάπι : Πεῆοϊς εηϊπὶ ἃ νος, ποδὼν ἀμώ συρουσο! 

οοηλ. 16. σΔρ. 11]. υἱχὰς 44 νος. ἐξ ποιησει μετρώ τρια ΠΟΠλ. 10. σΔΡ. ν. δ] ἔο]14 ἀπο ἔογίε ἔμπης ἀε- 
Ρεγαϊῖα ; εἴ υἱ]ῖγα ςοῖὰ. 5. οΔρΡ. ΧΧΧ. ὨΟη ῥγοργαάϊξαγ. ϑοσιρίιιβ εἰξ (οάεχ ρῥγίπια τλδηὰ υἵπιις 
Δ4 Ποη1. 21. ΟΡ. ΧΧΙΧ. 408 Τδφασηΐαγ Τπηΐ ροϊϊεγιογιβ (3 οα]1, αἴ σοΠ] ΟΕ ΠΡ γάγιι8, ΧΥῚ. 

Οοάεχ ΤΒεοϊορ. εὐυίάετα ΒΙδ] οὐ. ηὰηλ. χχιν. Ν ῆε]. ομαγίδσευβ, Δητααπ5, τη 0]. Οὐοηίιπεῖ 
Ῥγόνεγθ. ϑαϊομιοη. εἰ Εἰδίδμη Ργορείδγωῃ ουπ διρ  ἤρηα (ὐδίεπα, εχ νάτιογαπὶ Ραΐγιῃι, 8Δ]]ογυτα- 

486 ορεγῖθιι5, ἂρ Απάγθα χυοάδηι Ργείδγίεγο σοπιριαῖα. ΤαΠΊρΡυ85 40 οχαγαῖιϑ εξ (οάεχ ἰη- 
αἀϊοαῖυγ ἐγαρμχεηΐο (ὐδηοηἹβ Ῥαίσ 415 δά [0]. 73. Ρ. 2. (ς. αὖ δη. πχυπάϊ! 6744. Δα 6749. (ἐουηά, 

δυρραϊατίοπεια Εσοϊεῆα Οοηπαπεποροϊίι. 1. 6. ἃὉ ὁ Δη. ΟἾγ. 1236. δά 1241. Νοη 4]105 εξ νἱ- 

ἀείυγ ἃ (ὐοάϊοε τορ. ἴῃ γεσεηήοης ΠΟΙΆ. 
Οοάεχ ἸΤΠεοΐορ. εὐυΐάετα ΒΙΡΙ]Ίοἐἢ. παπι. ο. Νεῖῆεϊ. ομαγίδοειϑβ, ἴῃ [0]. πε! οογιῖεσ ἀπείααιβ. [Ι͂η 

60 οοπεϊπείυσ ργίτηο, Εχροῆείο ἰπ Ῥγορβείαπι, οαὐαβ πτυ]β Κυρίλλου Ἐξήγησις ὅζο. (ξουπάο, Τὸ 
κείμενον, ἄνες ΓΕχίι5 Ιρίε Ῥγορδείδ, οατὰ Εχροπέοηε δ᾽ ηέῖα. Ποῆη!ε δα νεγ. 1. ΟΔΡ. ΥἹ. 

Οοάεχ Βιδίιοιῃ. Γδυγεηείαπδθ, παγα. 1. ΡΙαῖ, αν. τηεγαθγπδοοιβ, ἴῃ [0]. ίς, ΧΙ. οπαγδέϊεγε ργδη- 
ἄϊογι εχαγαῖι8. (Οὐοπείηεε ργίογα οδρὶϊα χυΐ. Εδῖα Ῥγορῃείε, οὐπὶ Εἰχροϊπῆοηπα 5. ΒαΠ]. [πῃ 
ταβᾷῖο εἰ ἰη ἔπε εξ ἱὰρρ]είιβ τιᾶπὰ ἔξου]! χν. 

Οοάεχ ΒΙΡΙοτῆ. Ἀερ. Ηδίηιεἠβ. Οοπίιπμει Εἰδίαπν οσυπὶ Οαίεπα. ιάε Ηοϊγλεί. Ἀεΐδί. Αη. νὶ. 
Ρ.9. εἴχ. ρ.6. Πεβοϊῖ ἃ νὼ οοτῃ. 24. Ο8ρΡ. Χ. Δἀ σομ. 14. ΠΡ. ΧΙ. εἴ ἃ σοηλ. 28. Π8Ρ. ΧΧΧ. 

δα σοηλ. 6. φᾶρ. ΧΧΧΙν. 
Οοάοχ ΒΙΒΙΊοιἢ. Ἀδρ. Ῥαγι, ἤὰηλ. Χν τ. οἷαι ΟΟΙ]θεγίη. χαὸ σοπεποηζαγ Εἡδ125 εἴ ΕΖεΟΠΙΕ]15 

Ργορβεῖς. Να114 οσουγτγῖς σαρίταπι ἀὰξ νεγίππμι ἀΠ Ἐπ πέτῖο. ϑαουΐο Χαϊ. ἐχαγαΐυβ εξ νἱάεζαγ. 
Οοάεχ αίοαπιυδ, πηεπηδγαηδοθυβ, ἤυπΠλ. 420. ἀπάδιι5 ΟΟἸαπηπ15 Ἔχαγαῖαβ οἰγοα ξο. ΧΙ. (Οοηΐξιησί. 

ΕτΔίατα, συμ Εχροπεοηῖθυβ 8. ΒΑΠ]1: Μάρηὶ, 4 σαρίτε 1. υἵχυς Δ4 σαρ. Χν!. ᾿ποῖ αἵ. 
Οοάεχ γαιίςαπυβ, Βοιαγοίηυβ, ἤρπαί. τςορ. Οοπίϊπεε ργίμασγα . Τ βεοάογεϊ. ἴῃ 12 Ῥγορβείδβ 

Μίπογεϑ ; ἀεῖπάς Εχροβίοπες ΒαῆΪ]11 Μ. πη Είδίδπι ; ροϊτγειηο Εἴαῖο ΓΤ εχίαηι ἃ σάρ. ΧΥ]Ι. υἱ- 

46 δά ἤπειη. Εὐἰχαγαίιιβ εἰξ οἴγοᾶ ββουϊπὶ ΧΙΙῚΙ. 
(οάεχ αϊσαηυβ, πθιγάπάσει8, Ὡπηγ. 75.5. 1η [0]. 

ΡΙέζυτ!8 Ἔχογηδίυϑβ εἰξ εἴ οαἤίραῖς (ογιρίαβ, οἶγοα ἔδουϊυπι, αἱ νΔδίαγ, Χ 
Οοπίμποει Εἰδίατσα οὐπὶ (αΐδηα Ραΐγυπ,. 

Ι .- 

ΕὈΙΤΙΟΝΕΒ, φυα ἴῃ ῥγίογιθυβ [ἰδ γι5, εθάδηι ἴῃ μος 4φαοαας οοπίοσγαυηϊζαγ. 

ΡΑΤΆΒΘ οἱ ΟΚΙΡΤΟΚΕΒ σΕΖΕΟοξ, οοίάεπα ἔεγε, 408 δηΐδθα, σοηίῃ]!, εἴ εχ δηλ δογαγὴ Ἐχοι- 

Ρίδγιθιιδ. 

ΝΕΚΘΙΟΝΕΒ 485 ςοηξογυηΐαγ δά Γἰδγαπχ Εἰδία ἴαπὶ Αγπηθηίδοα, ΜΝ εχ (οάϊοϊθυβ Μϑεῖ5 φυδηὶ εχ Εά.. 

γεηεῖ. 1733. ϑ᾽ανοηίςα, εἰ Οεογρίαπα ; 4υΐδαβ δα )οπίαγ Υ ἐγίο Υ' εἴα 8 ἰμλῦπα, εἰ ϑγγ. Βαγ- 

Ηςργαι. ἴῃ Ροϊγεπηα γψοῖο οχίμδηξ ραυουΐα ἴληΐαπὶ ΕἴΔ15 ἔΓὰρπχεηΐδ. 

͵.}. 
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ΗΣΑΙΑΣ. 

Ορασις ἣν εἶδεν Ἡσαΐας υἱὸς ᾿Αμῶς, ἣν εἶδε χατὰ τῆς ᾿Ιεδχίας χαὶ χατὰ Ἱερεσαλὴμ, ἐν βα- 
σιλείᾳ ᾿Οζείε, χαὶ ᾿Ιωάϑαμ, χαὶ Αχαζ, χαὶ Ἐζεκίου, οἱ ἐξασίλευσαν τῆς Ἰεδαίας. ἴΑχεε οὐ-. 
ρανὲ, χαὶ ἐνωτίζου γῆ, ὅτι Κύριος ἐλάλησεν' Ὑἱὲς ἐγέννησα χαὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δέ με ἠθέτησαν. 
» " νΝ Σ ’ ρ᾿ ὃ μ᾿ 3 

Εγνω βὲς τὸν χτησάμενον, χαὶ ὄνος τὴν φάτνην τῇ Κυρίου αὐτϑ' Ισρχὴλ δέ με οὐχ ἔγνω, χαὶ ὃ 
’᾽ 3 ἰδὲ Ξ."»Ζ »» ε Ν Ἧ ΄ ε κῶας ’ Ἧ εν»ἤἬ 

λαὺς μὲ ἃ συνῆχεν. Οὐαὶ ἔσνος ἀμάρτωλον, λαὸς “σληρης ἀμαῤτίων, σπέρμα “πονηρὸν, υἱοῖ ἄνο-- 

μοι, ἐγχατελίπατε τὸν Κύριον, χαὶ πταρωργίσατε τὸν ἅγιον τᾶ ᾿Ισραήλ, Τί ἔτι πσληγῆτε τ’ρο- 
ςιϑέντες ἀγομίαν ; πᾶσα χεφαλὴ εἰς ππόνον, χαὶ πᾶσα χαρδία εἰς λύπην" ᾿Απὸ ποδῶν ἕως χεφα- 
λῆς ὅχ ἔςιν ἐν αὐτῷ ὁλοχληρία, ὅτε τραῦμα, ὅτε μώλωψ, ἔτε πληγὴ φλεγμαίνεσα- ἐχ ἔς! μά- 
λαγμα ἐπιθεῖναι, ὅτε ἔλαιον, ὅτε χαταδέσμους. Ἢ γῆ ὑμῶν ἔρημος, αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυ- 
φοι" τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι χατεσϑίεσιν αὐτὴν, χαὶ ἠρήμωται χατεςραμμένη 
εν" ρ. 3 ΄ 3 ΄ ε ’ Ν ε Ν 33 ϑ "“ - ε 

ὑπὸ λαὼν ἀλλοτρίων. ᾿Εγχαταλειφϑυήσεται ἡ ϑυγάτηρ Σιῶν, ὡς σχηγὴ ἐν ἀμπελῶνι, χαὶ ὡς 
Φι ’ 3 ΄ ε ΄ ; ΄ εἣἥΗς, 3 Ὺ΄Ν ’ Ν 3 ΄ 

ὁπωροφυλάχιον ἐν σιχυηράτῳ, ὡς σῦλις “σολιορχδμενη. Και εἰ μὴ Κυριος σαδαὼν ἐγχατέλι- 

πεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήϑημεν, χαὶ ὡς Τόμοῤῥα ἂν ὡμοιώϑημεν. 
΄ Ἅ»» »» Ζ΄ ΄ ς ἝΝ σε 

Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων" προσέχετε γόμον Θεδ, λᾶος 1 μοῤβας. 

᾿Αχάσατε λόγον 
Τί μοι “΄λῆϑος τῶν 9υ- 

ἰωὲ ε ».» ΄ ΄ ᾽ 8»Ν"Ν ε ’ γ᾿ Ν ’ 3 φ ἊΝ ,ἶ ΄ 

σιῶν ὑμῶν 5. λέγει Κύριος" “πλήρης εἰμι ολοχαυτωμάτων χρίων, καὶ ςεᾶρ ἄργων χα! αἱμὰ ταῦρων 

1. Ὅρασι] Ἔ Κυριου 87. ἣν εἶδεν] ἡν ιδὲν (ῆς ἰπ4) 41, 301. ἴῃ σβαγαᾶς, τηπ.) "Απὸ ποδῶν---ὁλοκληρία] να Ομγίοῦ. . οἷ. ἕως 
ἣν οἰδὲν 62. κ 233. υἱὸς ̓ Αμὼς] α Ομιγίοί. ἱϊ. 3234. ἣν εἶδ] χεφαλῆς] μέχρι κεφαλῆς 86. ἐκ ἔριν] βαθεῖ (0 δὲ 22. -Ἐ ἐστὶ ὥΌΡτγΑ 
α Ομυχίοίε 1, οἷ. κατῶ τῆς Ἰ5δαίας}λλ τῆς τόρ, 392. κατὰ Ἰἴπ. δὸ αἱ. πι. ο΄. ἔκ ἔριν ἐν αὐτῷ. ὁλοκληρία} ΒΑΡ εῖ ἴπ πιαγρ. ΧΙ], 
Ἱμρεσαλὴμ] κατὰ τῆς ἱερασαλημ τού. Αἴδδη. . 98. ἐν βασιλείᾳ α 26, 40. τοό, 144,30:. Οἷρ. 1]. ςόρ. Ογη]!. Αἰεχ. 11. ὅρος. μαρεῖ Ὁ 
Ὀξείου] ἐν ἡμέραις Οζιου 303, 304, 307. Ὑεοάοτεῖ, ἱ. ςοι. ἴΐ, τού4. 
καὶ Ἰωάθαμ] καὶ ἴωαϑαν 26, 144. καὶ Ιωναϑαν 147. καὶ Ιωϑαμ, 
433. καὶ Αχαζ] και Αχάς 1Π. καὶ Αχατ οι. οἱ ἐβασίλευ- 
σαν] βασιλεως 303, 304, 32ος, 32.970. τῆς Ιδπδαίας] νὴ 303, 304, 

20ς, 307. 
11, και ὶ ἐνωτίξᾳ γ}} και ἐνωτίζε ἡ ἢ Ὑὴ 147, 228, 3093. Βαγηαν. Ἐρ. 

᾿ς 48.εἴ ΤῈ ας ἴῃ οδαγϑέξ. τοΐποτε Αἰεχ. ἐκ ἔριν ἐν αὐτὼ ὁλοκληρία--- 
φλεγμαΐνεσα  Νοι φῇ ναίπες, πέψις εἰσαίγίκ, πέφμε ρίαρα σμπι βεγυονε : 

Απιδυ. ἐν αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτοῖς 4τ.. ἅτε τῇ, χγ", 3..1.. 41τ. Βιαδρῖ 
ἰηΐεν ὑποος Αἰεχ. ἅτε τραῦμα; ὅτε μώλωψ] οὐκ ἕνι τραῦμα, οὐ μώ- 
λωψ Ομιγίοίς ἴος. εἶτ. οὐ τραύματα οὐ μώλωψ τὸ Οοάϊςες ϑετρίϊ. 
ὅτε ἵλαιον] εδὲ ἐλαϊον 304.) 308. ἔτε καταδέσμες) μέφμε αἰϊὶρσίπ» 

ΟδῖΠο]. δ. 9. ΑΙβδη.], οἶς. ΟΠ γγίοίῖ, χὶϊ. φό. Ογιῖ!!, ΑἸοχ. νοὶ]. ἱ. ρατί. 1. γα. ΑΥΩγ. 
Ρ. 132. εἴ α΄. ὅτι Κύριος] ὁ Θεὸς Βαγηδδ. 1]. οἷ. καὶ ὕψωσα] και ΝΙΙ. Ἡ γῆ ̓ ρἼἢ Ἴ Ὑ5 πμῶν 93. ἡ 14). αἱ πόλεις ὑμῶν] 
εδοξζασα 93. α ὑμῶν ΟΒγίοί. ἢ. 3.4.7). ἐνώπιον ὑμῶν] αὶ 87, 97, 1ο9, 302. Οἰγί- 

111. τὸν κτησάμενον] -Ἐ αὐτὸν ΒΑ6]. Μ. 111. 3.9. ὙΒεοάοτει. ν. οἵ. ]. οἷ, κατεσϑίεσιν αὐτὴν] α αὐτὴν 302. χαὶ ἡρήμ. κατερραμ.ἢ 

1073. καὶ ὁ λαός με] και ὃ λαος μου (22. [δὰ μου ἔετε εταίιπι, ἔρα- 
το τεϊϊέϊο) 41. ΑἸά. Ογη!!. ΑΙεχ. νοὶ. ἡ. ΡΆτι. 1ΐ. Ρ. 140. 
μου ἐμὲ 48. καὶ ὁ λαος ἐμὲ ξ΄, 62. κα ὃ τορ. 

ΙΝ. Οὐαὶ ἔϑνος ἀμαρτωλὸν] και εϑνος αμαρτωλων οἵ. 
ἔϑνε ἁμαρτωλῷ 12 Οοαΐοε5 δεῖ. 

εἰ ἄρτια, εἰ (μόυεγα. Ογρτ. 
ΨΙΠ. ὡς σκήνη] βοκὲ εαμα Ογρυ.0 καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον] α ὡς 

24. εἰ βεμὲ εὐβοάἑ στέμμα ΟΥ̓ρσ. ἔν σικυηράτῳ] ἐν σικυηλάτω 22, 24» 

26, 41, 48, (ςτ. ςοττ.) 62, 90, οἵ, 93, τοῦ, (147. υἱ νἰάετιγ) {228. 
σοῦ. αἱ ἰη Εά.) 2335 (302. εχ οοττ.) 303, 304. Οἤρεη. 111, 642. Οτερ. 

και ὁ λαος 

οὐαὶ τῷ 
πλήρης ὡμαρτιῶν] πληρὴς ἀμαρ- 

τιας 24. Ογη]!. ΑἸεχ. νοΐ. νἱ, ρατῖ. ἴ. Ρ.. 263. ρῥγαπιῖτι. καὶ Θεοῦ. ΝΥΗ͂, 1. 496. ἐν συκιηράτω 49. εν συκιηλάτω 230, 306. ὡς πόλις 

υἱοὶ ἄνομοι] Ῥγξεπηῖττ, καὶ Ογτῖ]!!. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ρατέ. '1. Ρ. 19. ἐγκα- πολιορκεμένη) να 30ς. φιαβ εἰυΐίας φια ἐχραρπαίαν. Ογρτ. 

τελίπατε] ἐγκατελειπετε ΧΙΙ, 26, 41, 1445)301, 394. ἐγκατελίπετε Ι1Χ. ἐγκατέλιπεν] ἐγκατελειπεν 41, 93» 144)301. ὡς Σόδομα 

24, 36, 48, 49. ςι, 87, 90, 97.233. 303, 306, 309. (ομμρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. 
7υίη. Μ. Ρ. ς7. ΟἸεπ). ΑἸεχ. Ρ. 144. Ομιγίοί, (346. Ογη!!. ΑἸεχ. 
ἵν. 9ο. εἴ ἃ]. εγκαταλειίπετε 91, καὶ πταρωργίσατε] και παρωξυ- 

νᾶτε 303, 304, 2ος, 390). καὶ ταρωργίσατε ὃ δες. δὰ ἤη. σοῃ.] και 

το ἀγιὸν τῇ Ἰσραὴλ παρωργησατε (ῇς) 26. τῷ Ἰσραήλ) “ απηλ- 
λοτριωϑησαν εἰς τὰ οπισὼω (22, 48. πιδ "Κ) 36, ς:, ὅ2, 87, 90, ΟἹ, 
ἴορ, 147, 228, 302, 309. (Πομηρὶ. ΑΙά, (ΑΙεχ. (Ὁ χκξ ἴῃ οδιᾶγ. πηϊη.) 

ϑιαν. Μοίᾳ. -᾿ πλλοτριωϑησαν ὁπισω (0 3.) 23. Ισραηλ ἀπηλλον 
τριωϑὴ εἰς τὰ οπίσω 93. -ἰ- ἀπηλλοτριώϑησαν καὶ εἰς ὀπίσω ἕρακαν. 
Ἀπ. Ἑά. 

ν. τί ἔτι --ἀνομίαν τί ἔτι προςίϑετε τραὐμαῖα εἰ εἰς ἀνομίας Ατπι. 

ἘΔ. Τί ἔτι πληγῆτε] τι ἐστὶ πληγητε 3093. προςιϑίντες ἀνομίαν] 
προςιϑέντες ἀνομίας 48, 40, ξΙ, 62, 147, 233: ΟἸνγίοί. Ἰ. εἶς. Ογη!}. 
βξὶῃς νο]. νἱ. ῥατῖ. '. ̓ . 267. τροςιϑέντες ὦ ἁμαρτίας Ογη]}. ΑἸεχ. ἰἰ. 

9 
ΝΙ. ᾿Απὸ ποδῶν] απὸ χες ἘΡ 93. (ΑΙεχ. οὐπὶ ἴχνους 1 Χ 
νοι. Ιν. 

Ὗ 

τη. ἴες. 144. 

ὅς. δὰ βη. οοπι.} ὡς Σόδομα ὧν καὶ Γόμοῤῥα ἔγενήϑημεν. ΠυΠππ. Μ. 
Ρ- 434. (Οἔ ρ. 79.) 

Χ. ᾿Ακέσατε) Ργαπεε, δεῦτε Ομιγίοί. 'ϊ. 374. εἰ αἱ. ᾿Ακάσατε 
λόγον] ἀκάσατι λόγων Ογη!, ΑἸἰεχ. νοΐ, ἷ. ῥατῖ. ', Ρ. 5). ἄρχοντες 
Σοδόμων] ἄ ἄρχοντες τὸ λα τάτε Βαγῃδῦ. Ἐρ. δίβ. δ. 9. οἱ ἱ ἄρχοντες 
Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας ΟἸμιγίοί. Ι. εἷϊ. προσέχετε] ἐνωτίσασϑε 

Ομιγίος. τ. 179. προσέχετε ὅς. 84 ἔπ. οοτα.} α ΟΒιγίοί. 11, 374. 
εἰ αἱ. νόμον ΘεΣ] -Ἐ ἡμῶν (22. οοττ. ὑμων) 62, 93, 147. ΟΟΠΡΡΙ. 
(ΑΙεχ. ὧδ κκΚ ἰῃ ομαγαέξ. πηίποσε.) γομον Κυριε 56. νομὼ Θεξ 36, 
ξ1. 228. νομὼ Θεὲ τρῶν 48. -Ὁ ὑμῶν Ομιγίοί, 1. 624. εἴ αἰ. τεν- 

ὄμπι Τοναϊπὶ ΗΠΑτ. λαὸς Γομόῤῥας] λαος Γογορρας (οοττ. υἱ ἴῃ Ἐά.) 
103. Ργαετηῖτι. ὃ ΑἸά. λαὸς Γομόῤῥων Ογη]]. ΑἸεχ. ]. εἷς, 

ΧΙ. Τί ἐ μοι πλῆϑος] τι μοι τὸ πληϑὸς 1ορ, 302. τί ἐμοὶ πλῆϑος 

ΑΙεχ. τῶν ϑυσιῶν ὑμῶν] ϑυσιων 87,97, 228. ὑμῶν. αὐάίε. ἴυρτα ἴ1ι. 

πλήρης εἰμὶ] αὶ 65, 147. ᾿Ριφεπηῖῖ. οὐκ ἔςι μοι ϑέλη- 

μα ἐν ὑμῖν Ομιγίοί, 1. 666. πλήρ. εἰμὶ ὁλοκαυτ.] ὅτι πλήρης εἰμὶ 

Β 



ΗΣΑΊΙΑΣ. 

 χαὶ τράγων οὐ βόλομαι,. Οὐδ᾽ ἂν ἔρχησϑε ὀφϑηναί μοι" τίς γὰρ ἐξεζήτησε ταῦτα ἐχ τῶν χει- 

ρῶν ὑμῶν ; ““ατεῖν τὴν αὐλήν μου οὐ τποροσϑήσεσϑε. ᾿Εᾶν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον ϑυμίαμα, 

βδέλυγμά μοι ἐςί“ τὰς νομηνίας ὑμῶν, καὶ τὰ σάδξατα, χαὶ ἡμέραν μεγάλην οὐχ ἀνέχομαι" νη- 

ςείαν, χαὶ ἀργίαν, Καὶ τὰς γεμηνίας ὑμῶν, χαὶ τὰς ἑοῤτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου" ἐγενήθητε 

μοι εἰς τ“λησμονὴν, ἐχέτι ἀγήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. “Ὅταν ἐχτείνητε τὰς χεῖρας, ἐσσι ὦ 
τὰς ὀφϑαλμές με ἀφ᾽ ὑμῶν" χαὶ ἐὰν π“ληϑύνητε τὴν δέησιν, ἐχ εἰσακόσομαι ὑμῶν' ἃ! γαρ' χεὶ-: 

ρες ὑμῶν αἵματος πλήρεις. Λέσασϑε, χαϑαροὶ γένεσθε, ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν Ψυχὼν 

ὑμῶν, ἀπέναντι τῶν ὀφϑαλμῶν μου, πταύσασϑε ἀπὸ τῶν ππονηριῶν ὑμῶν, Μάϑετε χαλὸν «ποιεῖν, 

ἐχζητήσατε χρίσιν, ῥύσασϑε. ἀδικόμενον, χρίνατε ὀρφανῷ, καὶ δικαιώσατε χήραν, Καὶ δεῦτε, δι- 

ελεγχϑῶμεν, λέγει Κύριος" χαὶ ἐὰν ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινικδν, ὡς χιόνα λευχανῶ' ἐᾶν 

δὲ ὥσιν ὡς χόχχινον, ὡς ἔριον λευχαγω. Καὶ ἐὰν ϑέλητε, χαὶ εἰσαχόσητέ μου, τὰ ἀγαϑὰ τῆς 

17; 

18. 

19. 

σφόδρα ὁλοχαυτωμάτων Οξοτρ. ρίεπες ῥισα τ΄ ζοίοσαυβα (ἢ ἀϊνὶ(,) ΗΙ- 
[τ. ὁλοκαυτωμάτων χριῶν] ολοκαυτωμῶ τῶν χριων 36, 40, (9ο. εχ 
(Ο77.) 4092. ολοκαυτωματὰ κριων ξῖ, (93. ΓηΔΓρ.) 147) 233, 306. 

᾿Οὐρεη. ἢ. 326. ὁλοκαυτωμάτων καὶ κριῶν ΑἸά, ΟἸεπι. ΑἸεκ. Ρ. 2ος. 
ὁλοκαύτωμα τῶν χριῶν σου ΟΥὙΤΊ]. ΑΙεχ. νο!. ἷ. ρατῖ, 11. Ρ. το. (ΟΕ ἵν. 
140.} «καὶ ςέαρ ἀρνῶν] καὶ σεαρ ἄνῶν τος, 302. ταύρων καὶ τρά- 

γων]} τράγων καὶ ταυρων 303. ΟΥΤῚ]]. ΑἸοχ. 1. οἷ, ἀρνῶν καὶ τράγων 
ΟΥ̓]. ΑΙεχ, νοὶ. ἢ. ραγί. 1. ρ. 57. καὶ τρώγων] α ]υΠίη. Μ, Ρ. ξ8. 

καὶ ἐρίφων ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ, ἢ τρώγων Τεοάοτεῖ. ἷν. 89ο. 
ΧΙ]. Οὐδ᾽ ἄν ἔρχησϑε] εδ᾽ εαν ἐρχησϑε 22, 48, ςι, 62, 147, Οτ- 

ξεη. ἰ. 270. ΟΠ γίοῖς, ἴ, ὅ524. Οὐδ᾽ ἄν ἔρχησϑε ὅτο. δὰ ἔπ. ςοπι.] 
α ΟἸυγίοίς. 11. 34). ὀφθῆναί μοι] -Ἐ εἰσακάσομαι ὑμῶν (εἰ ροήϊε 
μος ςοπιηηδέοπ ροΐξ ἀνέχομαι π᾿ ὁοπ|. 64.) Τυη, Μ. Ρ. «8... τίς 
γὰρ ἐξεζήτησε---ἠκέτι ἀνήσω ἴῃ σοι. 1.4.1 κα ἴσο (πίετε ροίξ νος. 
εἰσαχουσομιαι οΟἴη. 1ζ.) 2ος. ταῦτα] αὐτὰ 206. ταῦτα πάντα 
ΟἸπγίοῖς ἰ. 624. ἐκ τῶν χείρων ὑμῶν] α ἐκ τῶν ὅ2. πατεῖν διο. τὰ 
βπ, σου!.}  ΟΠιγίοί!. ἰ. 666. τὴν αὐλήν με} μου {ιργαίοτῖρι. ἃ ρτ΄- 
πᾶ τῇ. 22. μὲ τὴν αὐλὴν 48, ξ1, 62, 147. εἰ προσϑήσεσϑε] καὶ προσ- 
ϑήσετε ξι. αὶ προσϑησεται 62, 147. -ἢ ετι 230, 3ο6. (Ομ, Αροῆ. 
ἢ. νἱ. ο. 22. 

᾿ ΧΠῚ. Ἐὰν φέρητε] -Ἐ μοι 22,24,.48, ςτ, 62, τού, 147, 204, 20ζ, 
307. Αἰεχ. Οοηίαε, Ἀροΐξ, 1. οἷς, ἐᾶν φερεται (Πς) 87, 93. κἀν φέ:- 
ρητε Τυπ. Μ. 1. οἷς, ἐὼν προσφέρητέ μοι ΟΠ γγ(ο, 1. οἷς. εἰ ἱ, 347. 
ἐὼν φέρετε ΟΥτ]]. ΑἸοχ. νοΐ. . ρατξ, 11. ρ. το. ἐῶν γὰρ προσφέρητέ μοι 
Ὑμεοάοτεί. ἷν. 801. εἰ α΄. μάταιον ϑυμίαμα] ρτατηϊέ. εἰς 62, τ47. 
α μάταιον Τυϊεη. Μ. 1. οἷ. μάταιον δὲ ϑυμίαμα Ογε!. ΑἸεχ. νοἱ. νἱΐ. 
Ῥαγί. 1. ἢ. 399. σαπμηι οΠ} : ἐἠγνπίαγπα (ἂς ἀἰν1.) ΗΣΪΑγ. βϑδέλ. μοι 
ἰςί] βδελ. μου ἐςι 23. κα μοι Ογτ!!. ΑἸεχ. ἵν. 36. τὰς νεμηνίας 

᾿ τῶν νεομηνιῶν (22. (ΟΙΤ. νεομήνιας, 0 Ὑ. ΟἸΠῚ ε ΡΓῸ η) ς1,)93. τας νεο- 
μηνιας 23, 62, ο1, τού, 147, 303, 304, 30οζ. τῶν γεμηνιων (ςοττ. ἴπ 
τοᾶγρ, τ. ροΐεγ. υἱ ἴῃ Εά.) 48... καὶ τὰ σαξξατα] και τα σαδδα. 
τῶν (οοττ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) 22. καὶ των σαδξατων (48. οοττ. ἃ πη. ροϊπετιοτὶ 
αἱ 'π Ἐἀ.) ς1,) 93. ὑμῶν 304) 3ος, 307. Βαγηδῦ, Ἐρ. ΟαἴΉ. Ῥ.- 47. 
Οοπίει. Δροῖ. Ἰ. εἶς. Οήρεπ. ἵν. 4ο1. (ΟΕ, ἷν. 173.) -Ἐ μισεῖ ἡ ψυ- 

. χἥή μου Τυδίη. Μ.]. οἷς. Αἴδδη. 1. 188,89. -Ἑ ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή 
μου ΟΥΠ]]. ΑΙεχ. νοἱ. υἱ. ραγί. 1). Ρ.. 309. (ΟΣ, Ρ. 221.) σαξδατα 
-- ἡ ψυχή μου ἴῃ σοῃ,. ἴε4.] σαάδξατα μισεῖ ἡ ψυχή μου, νηςείαν καὶ 
ἡμέραν μεγάλην ἐκ ἀνέχομαι ΟὨυγίοί ]. οἴ. καὶ ἡμέραν μεγάλην] 
χορ ἡμέρων μεγάλων (48. οοττ. τη, ροίξετ. τ ἰπ Ἐά.) ει, 93. κα Βαι- 
πΔΌ. ]. οἷς, ΟἸεπι, ΑἸεχ. Ρ. 3906. καὶ ἡμέρ. μεγάλ. δζο. τὰ ἔπ. οοτη.] 
καὶ μεγάλην ἡμέραν νηςείας, καὶ ἀργίαν ἐκ ἀνέχομαι. 7υξ. Μ. 1. εἶς. 
ἡμέραν] ἡμέρων (οοττ. ἡμερας) 22. οὐκ ἀνέχομαι] δκ ἀνεξομαι 24, 
87, 91, 97, 228, 200. (οπηρί. οὐκ ἀνεέχωμαι 301. οὐκ ἀντεχομαι 
30ς. νηρείαν] ργϑπηϊτ. καὶ ΟΠτγτοίς. ν. 1 το, 

ΧΙΝ. Καὶ τὰς νϑμηνίας] καὶ τας νεομηνιαᾶς 23, 301,30ς. α304.. 
Καὶ τὰς νεμηνίας ὑμῶν] α 22, 48, 41) 62, τού, το0, 147, 302) 303, 
307. Οοηζῆι, Δροΐξ. ἰοο. οἶς, Οτΐρεη. 1}. 236. Ογτῖ!!. ΑἸἰεχ. ἵν. 140. 
Ὑμεοάοτγεῖ. 1. οἷξ. (ύδογρ. αυμων 87, οἱ, 228. Οὐπιρ]. α τὰς νβμη- 
νιας ὑμῶν (ας νἱάεῖυτ) 93. καὶ τῶς ἑορτὰς ὑμῶν] α και 93. 304, 
3ος. καὶ τὼ σάδδατα Αἴῇδη. ἴϊ. 46. Τβεοάοτει. ν. 1072. καὶ τὰ 
σώξδατα ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτῶς Ῥϊάγτη. ἀε Ττίη. Ρ- 342. (ΟΕ, Ρ. γ4.) 
μισεῖ] ἐμίσησε “6.  ἐγενήϑητε ὅζο. τὰ ἤῃ. σοπ1.] αὶ Ομιγίοί. 1. οἷξ. 
ἐγενήϑητέ μοι} ἐγενητε μοι 147. ἐγένεσϑέ μοι Ομιγίοῇ. χὶϊ. 210. 
ἐγενήϑητέ μοι εἰς πλησμονὴν] αὶ 30 ξ. ἄδκέτι ἀνήσω] κκετι ἀγοισω 62, 
147). αν ποῦ (ωβίμεο. ἘΠ]ατ. , 

ΧΡ. Ὅταν ἐκτείνητε] -Ἐ προς μὲ (οι. 80 4], τη.) 228. Ὅταν 
ἰκτείνητε--ὐφ᾽ ὑμῶν] αὶ σι πὶ ἱπιογηηγεά, Ἰϊάγτη. ἀς Ττῖπ. Ρ. )4. Ὅ- 

ταν ἔχτ. τὰς χεῖρας] οταν τας χειρᾶς ἐκτεινητε προς με ΧΙ], 24η)26, 
41, 40, τού, 144, (301. υἱ νἱάἀςίυγ) 202. ΑἸεχ. ᾿Αϑήλου ἰη (δῖ. ΝΙς. 
ἴοπι. ἷ. Ρ. τό3 ς. ΟγΠ]}. ΑΙεχ. νοἱ. 1. ραγῖ. ἴ, Ρ. 143, 300. (α], τὰς χεῖ- 
ρας ὑμῶν. ΟΕ. ἱϊ. 810. εἰ 41.) οταν τὰς χείρας ὑμῶν εκτεινῆτε τῦρος 
ἐμε 22. ἔς, ἢ τῦρος με, 23, (36, 62, 147. υἱὲ νἱἀεἴιτ) 48, ς1, 90, 

93,233. ΒΑΠ]. Μ. ἴ. ςο2. ἢ, πΙΠ ἐχτεινετὲ προς μὲ, 233. οτᾶν τᾶς 

χεῖρας ὑμῶν ἐκτεινηται (β0) 93. οτῶν τας χείρας ἐκτεινητε 100. 
ὑμῶν προς με 430. (ϑίαν. Μοίᾳ. οὐπὶ πρὸς μὲ ἱπίετ πποο5.} -Ἑ προς 

με 306. ὅταν ἐκτείνητε τὸς χεῖρας ὑμῶν ΟἸγγίοῖ. ἱ. 666. (ΟΕ, ἢ. 
417. εἴ 8].) Οεογρ. τὲς ὀφϑαλμές μου] το προσωπὸν μου 23. ΒΔΠ]. 
Μ. 1. εἴ. καὶ ἐὼν πληϑύνητε] α καὶ τοῦ, 392. ὅταν πληϑύνητε 
Ομιγίοῦ. ἡ. 6. κἄν πλήρωσητε ὈὨϊάγπι, ἀς Ττίη. 1. οἷ. τὴν δέησιν] 
Ἔ ὑμῶν 23. λτὴν 48, ς1,62, 147. ἐκ εἰσακέσομαι ὑμῶν] εκ αἀκε- 

σομᾶι ὑμῶν 24. κυμων 48, ςι, ὅς, 147, ος. αἱ γὰρ δες. τὰ ἔη. 
οοπ|.1} πλήρεις αἵματος αἱ χεῖρες ὑμῶν. Τυδίη. Μ. Ι. εἶϊ. 
χεῖρες Ἐκ γὰρ 307. Αἴβδη. 1]. 81. αἵματος πλήρεις] αἰματος πλη- 
ρῆς 8). αἱμάτων πλήρεις ᾿Αδήλου Ο κι, ΝΊς. 1. οἷξ᾿ 

ΧΥῚ. καϑιαροὶ γένεσϑε] ῥταετνῖτε, καὶ 93, 144. Οἴεηι. Εοηι. δὰ 
Οοτπεμ. ἘΡ. τ. ὃ. 8. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 3ος. ϑίδν. Μοίᾳ. καὶ καϑαροὶ 
γίνεσϑε ΟΥ̓]. ΑΙεχ. νοὶ. 1. ραγί. ἴ, Ρ. ς 28. εἴ 4Ὶ΄. ἀφέλετε] ἀφέλεσθε 
ΟἸεπι. Ά οπι. 1. οἷς, Τυϊίπ. Μ. Ρ. 172. Ογτῖ!!ς ΑἸεχ. ἢ}. ς83. ὙΒεοάο- 
τεῖ. ἦν. 891. τῶς πονηρίας] - ὑμῶν 46, ξι, 62, 90, 147, 228, 233. 
ὙπΒεοδοτεῖ. ἰν. 4)ς. τὰς ἁμαρτίας Ὠϊάγην. ἀς Τηήπ. ἰοο. οἴ. πὸ 
τῶν ψυχῶν] ἀπὸ των κάρδιων 304. ΟΠ τγίοἵς. 11. 331. ΟΠ]. ΑἸοκ. ἱν. 
500. ἜΠΒεοάοτεῖ. 1. 938. ἀπέναντι] κατέναντι Οήρεη. ἷν. 4ος. 
ἀπέναντι διο. δὰ βῃ. ςοπ).} α Τυδίπ. Μ. Ρ. 66. τῶν ὀφϑαλμῶν με} 
τῶν οφϑαλμῶων ὑμῶν 147. Οτΐρεη. 1. οἷ. παύσασθε δες. αὰ ἤῃ. οοπι. 
λα 3ος. ΟἸΙίεπι. ΑΙεχ. 1. οἷς. 

ΧΥΝΠ. Μαϑετε] ὅς. δὰ ἤπ. ςοπι.} α Ογη!]]. ΑἸεχ. 1. εἶ. καλὸν 
ποιεῖν] καλὰ ποιεῖν 3ος. ἐχϑητήσατε--ἀδικέμενον) α 7μπη. Μ. 1. 
εἶς. ἐκζητήσατε κρίσιν] ἐκζητησασϑε κρισιν τ47. ῥύσασϑε] ῥύ- 
σατε ΟΥτΊ]]. ΑἸεχ. νοἱ. ν]. ράστ, 1. Ρ. 224. ῥύσασϑε ἀδικέμενον ὅζο. 

Ἁ λ ΄ “. αἱ ἤπ. οοπι.} ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε ΟΠιγίοία. χίϊ. 127." 
κρίνατε ὀρφανῷ} κρίνατε ὀρφανὸν (εἰ ροηΐτ ἢδεῖπ) ΡοΙὲ ποιεῖν) ΟἸΠγγί- 
οἵδ. ἰ. 348. εἴ α΄. χήραν] χηρα 144. (147. οοττ. π|. τες. ΟἸδπι. 
σοι. 1. οἷϊ. 

ΧΝΠΠΠ. Καὶ δεῦτε] καὶ δευτε..., και (ΆΏς, νοος ἱπιεγηηθά, εγϑί8) 
22. “Ἔ δὴ 4τ. (ΑἸεχ. [00 κκ.ς 'π ομεδγδᾶς. τηΐποσε.) διελεγχϑῶμεν} 
ῬγῶετηΪῖ. καὶ 23, 36, 41, 49, ξι, 62) 87, 90, 93, 97, 100, 144, 304, 3ος, 306, 307. ΟΟΠΡ]. ΑἸεχ. ΟἸδηγ. ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ διαλεχϑωμεν 
τού, τ47, (301. υἱ ν]άἀεῖυγ) 292. ΑΙά, ΟἸεπι. Βοζη. 7υῖη, Μ. Ομιγ- 
Ἰοίξ. 1. οἷς. ΟΥτ]], ΑἸεχ. ἵν. ςου. εἰ ]. Θεοῦ. δῖαν. Μοίᾳ. ἔς, ἤἥης 
και, 288. (300. υἱ νἱάεζιτ.) καὶ διακριϑῶμεν Ὀϊάγπι. ἀς Τιΐη. Ρ. 88. 
διαλεχϑῶμεν πρὸς ἀλλήλας ς Οὐοάϊοας δεῦρ. αἱ ὡμαρτίαι ὑμῶν] 
ὑμῶν αἱ ἀμάρτιαι 302. αὶ ὑμῶν ΟἸγίοί. 1. οἷ. ὡς φοινικᾶν} α ὡς 
147. Ἡ ἔριον ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. ος7. ὡς χιόνα] ὡς ἔριον Τυϊπ. Μ., 
Ϊ. εἶτ, ὡς χιόνα λευχανῶ] ὡς χιονα λευκανως (ἢς) 393. ἐὰν δὲ 
ὦσιν] καὶ εαν ὡσιν 49. Τυδίη. Μ. ΟἸἨγγίοί. Ἰοο. οἶς. (ΟΕ. χί!. τ27.) 
ϑ8ϊαν. Μοΐ: κἄν ΟἸεπ). ΑΙεχ. 1. οἷ. ἐὼν δὲ ὦσιν δες. τὰ ἢ. ςοπι.} 
εἰ πὲ ἰαπανα εαπάϊάα εἤείαπι. Οτίρεη, 1. 2381. ὡς κόκκινον] μελάντε- 
ρὸν τΒ σκότους ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἶς. ὡς ἔριον} ὡς χιόνα Τυδίη. Μ. 1. 
οἷς. ὡς ἔριον λευκανῶ] ὥσει ἔριον λευκάνω 26, ΟἹ, 97, 100, 228, 304. 
Οὐομρὶ. Πιάγπι. ἀς Τ πη. Ρ. 192. καὶ ὡσει ἐρίον λευκάνω 202. ὡς 
ἔριον λευκὸν ἐκνίψας ποιήσω ΟἸεπη. ΑἸοχ. 1. εἰϊ. 

ΧΙΧ, ἐαν ϑέλητε] ἐαν ϑέλετε 1Π. ἐὰν ϑελήσητε Ὀάγπι. ἀς 
Ἔπη. Ρ. 128. ἐὼν δέλητε καὶ εἰσακ. μου] ἐὰν ἀκέσητέ μου καὶ ει 
λήσητε ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. γό, χός. καὶ εἰσακόσητε] καὶ εἰσακΕσᾶτε 

αἱ γὰρ. 



ΚΕΦ. 1. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24: 

25.͵ 

26. 

γι 

28. 

29. 

30. 

. τοῦ. 

᾿ ὝΤΠῺη. Ι. οἶς. 

ο σῆτε ΟΠ (ος. 1χ. 448. 

Τ᾿ ψιάετατ) τοῦ, 147. 

ἬΣΑΊΙΑ͂ Σ. 

»ἧς φάγεσνε. 

μᾶ Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα. 

᾿Εᾶν δὲ μὴ ϑέλητε, μηδὲ εἰσαχόσητέ μ8, μάχαιρα ὑμᾶς χατέδεται" τὸ γὰρ ςὅ- 

Πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιςὴ Σιὼν πλήρης χρίσεως ; ἐν ἢ δικαι-. 

οσύνη ἐχοιμήϑη ἐν αὐτῇ, γῦν δὲ φονευταί. Τὸ ἀργύριον ὑμῶν, ἀδόχιμον' οἱ χάπηλοΐ σε μίσγεσι 
τὸν οἶνον ὕδατι. Οἱ ἄρχοντές σου ἀπεισϑᾶσι, χοινωνοὶ «λεπτῶν, ἀγαπώντες δῶρα, διώχοντες ἀγ- 

ταπύδομα, ὀρφανοῖς οὐ χρίνοντες, χαὶ χρίσιν χηρῶν οὐ προσέχοντεξ. Διατδτο τάδε λέγει Κύριος 
ὃ δεσπότης σαδαὼν, Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες Ἰσραήλ" οὐ πταύσεται γάρ μου δ ϑυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναν-- 

΄ Ν Ζ 2 “52 " ΄ ν». Ζ Ν “ς΄ 4 5 Ν Ν 77 “. 
τίοις, χαὶ χρίσιν ἐχ τῶν ἔχϑρων μου πποιήσω: Καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ, χαὶ πσυρώσω εἰς. 

3 ρ ρ 2 ρὋ 

χαϑαρὸν, τὰς δὲ ἀπειδδντας ἀπολέσω, χαὶ ἀφελῶ. πτάντας ἀνόμες ἀπὸ σϑ. Καὶ ἐπιςήσω τὸς 

χριτάς σου, ὡς τὸ πρότερον, χαὶ τὰς συμξέλες σου, ὡς τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς" καὶ μετὰ ταῦτα, χληϑήση 
πόλις δικαιοσύνης, μητρόπολις πιςὴ Σιῶν' μετὰ γὰρ χρίματος σωθήσεται ἡ αἰχμαλωσία αὐτῆς, 
χαὶ μετὰ ἐλεημοσύνης. 

΄ Ν ΄ ᾿ φ 

πόντες τὸν Κύριον συντελεσϑήσονται. 

χαὶ εἰσακέσησϑε Οτίρει. 11. ) ς6. 
φάγεσϑε] φαγησϑε 147. 

ΧΧ. Ἐὰν δὲ μὴ ϑέλητε] ἐαν δὲ μη θέλετε 62. 

καὶ ἀκέσητε Ὠϊάγῃ. ἀε 

ἐὰν δὲ. μὴ ϑελή- 

Μ. 1. εἰς. (ΟΕ, ρ. 89.) μὴ ὑπακέσητέ με μηδὲ ϑελήσητε ΟἸεπ). ΑἸεχ. 
Ρ. 76. (ἀκάσητε Ρ. γός.) μηδὲ εἰσακέσητε] μηδὲ εἰσακεσετε (62. υἱ 

καὶ μὴ εἰσακόσητε ΟΠ γί, 1. οἷ. μάχαιρα 
ὑμᾶς κατέδεται) μάχαιρα ὑμᾶς καὶ πὺρ κατίδεται ΟἸεπι. ΑἸ]εχ. ῥ. 
"6. κατέδεται] κατεδετε (πο: νἱάεϊυς ῥσΐηνο Π}ΠῈ κατέδεται) τοῦ. 
τὸ γὰρ ςόμα] ὅτι ςόμα (υζ 418] τεχυεπίεγ) Απη. ΕΔ. Θεογρ. ἐλά- 
λησε ταῦτα] ἰοεκίων εβ, Ηϊαν. 

ΧΧΙῚ. Πῶς ἐγίνετο] ταυτα λεγει Κυριος τως ὡς ἐγένετο 93. “σὼς 

ἐγένου ΟΥτ}}. ΑἸεχ. νοΐ. ἱ. ρατί. '. Ρ. 431. εἴ α΄. τοόρνη πόλις] μη- 
τρόπολις Ῥτόοορ. 'ἰπ Οδϊ. Νίς. τοιη. ἴ(. Ρ. 81. τοόλις τοιςὴ Σιὼν] 
Σιὼν πόλις πιξὴ 48, ςτ, 62, 93, 147. Ργδεγαϊτς, ἡ Οτερ. ΝΥΙ͂Σ ᾿. 497. 

᾿ πλήρης κρίσεως] α το9, 302. Ευ]εῦ. Ιθεπι. Ενδηρ. Ρ. ς6. Ογη!!. ΑἸεκ. 

 935σι] ὠπειϑεῖς ΟΥ̓]. ΑἸοχ. ἢ]. ς14. 

ἢ. τ14.. Θεοῦ. ρῥγϑτηῖι. ἡ ὙΒεοδοτεῖ, 1. τό. ἐν ἥ δικαιοσύνη] 
πριν ἡ δικαιοσυνη 544. δικαιοσ. ἐκοιμήθη] δικαιοσύνη κατὰ καιρὲς 
ἐχοιμήϑη Ογτῖ!!. ΑἸεχ. νοἱ. ἰ. Ῥαγέ. 11. ρΡ. τοῦ. ἐν αὐτῇ} αὐτὴ 304. 
α Ογηῖ!. ΑΙοχ. 11. γ9ς. φονευταί ] ἰαίνοπες. Ἡϊετοη. 

ΧΧΊΙΠ. ἀδόκιμον) -Ἐ αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυςοι" ἱπίεγ τ ποοβ ΑἸδχ. 

κώπηλοί σου] κάπηλοι ὑμῶν Ατ. Εά. Θδοῦρ. ὕδατι] Ρῥγϑπιϊτῖ. ἐν 

41, 93. 
ΧΧΊΙΠ. Οἱ ἄρχοντές σου] οἱ ἄρχοντες ὑμῶν 3ος. Ο: ἄρχ. σου 

οἰπειϑ.. κοινωνοὶ ] οἱ ἄρχοντες ὑμῶν κοινωνοὶ υἱη. Μ. Ρ. 317. ὠπει- 
ἀγαπῶντες] φιλᾶντες ΤυΠίη, 

Μ. Ρ. 190, 317. διώκοντες ἀνταπόδομα.) διώκοντες ανταποδοσιν 90. 
διωκροντες ἀνταποδαμου ((γ}}. δαμου ρυπέξ!5 ποῖδῖ.) 93. 
ἐργαζομενοι 301. ὀρφανοῖς] ορφανους 26, 48, (τοό. εχ οοττ. Ρηπιο 
ορφανοις) 3ος. καὶ κρίσιν χηρῶν] καὶ κρίσιν χῆρας ΧΙ], 23, 26, 
495 301, 303, 304) 306. ΑΙεχ. ΟΥ 1]. ΑἸεχ. 11, 324. καὶ χρισεῖ χη- 

βθὼν 22, 36, 48, ζτ, 62, 90, 93, 147, 228, 233. (οηττ, Αροῖϊ. 110. 11. 

ς. τη. Ογ711. ΑΙοχ. 11. 296. ΤΤεοάογεῖ. ἴ. 1276. χαὶι χρισει χηρᾶς 24) 

412 1ορ, 144, 302, 1ος, 207. [υπί[π. Μ. Ρ. 190. Ογτπ}}. ΑΙεχ. 11. γος. 

εἰ δἱ. 

ΧΧΙΝ. Τάδε λέγει] ὧδε λέγει Ατπι. ἘΔ, Κύριος ὁ δεσπότης] ὁ 
δεσποτὴς Κυριος ΧΙ], 24. 49, 62, ο1, 93» 97» 109, 144) 147, 228, 
233) 301, 202, 2023, 306, 207, 200. Οοπιρὶ. ΑΙ4. ΑΙεχ. Κύριος ὁ 

δεσπότ. σαξ.} Κύριος, Κύριος ϑυνάμεων, ὁ Θ ἴσχυρος Ἰσραὴλ Αγ. Εά. 

Κύριος σαδαὼϑ δυνάμεων Ἰσραὴλ Θεοῖσ. ὁ δεσπότης σαξαὼϑ)] κα ὁ 
δισποτὴς 23, 8). -{ ὁ δυναςης τῇ Ἰσραὴλ 36, 48, ςτ, ό2, 93. σα- 
ξαὼθϑ ὁ δυναςης τε Ισραηλ 90, 147. αὶ οἱ ἰσχύοντες] ξαι τοῖς 
ἰισχυεσι 25, 36, 48, ς1) ὅ2, 00, 93», 147. (233. υἱ ν]ἀεῖυγ.) Ἰσραήλ) 
Ἱερουσαλὴμ 111. ῥγαιηϊ. ἐν 22, 36, 48, ξ΄, 62, 9059 93, 147» 2298, 

233.309. οὐ παύσεται γὰρ] ὅτι ἐκέτι παύσεται Ατπι. Ἐάὰ. 
παύσεται Θεοῖς. μου ὁ ϑυμὸς] ὁ ϑυμος με 301. ἐν τοῖς ὑπεναν- 
τίοις} Ἔ μδ 25, 36, 48, ς τ.) 62, 93: 144, 147. εκ τῶν ὑπεναντίων 24. 
εοπίγα ἱπὶπεῖοος πέος Ἡϊΐετοθ. καὶ κρίσιν] α και 304, 30). ἐκ τῶν 
ἔχϑρὼν με ποιήσω] ποιήσω εκ τῶν ἐχϑρων μ8 22, 46, 48, ςτ. 62, 

ἀνταπόδομα 

[ι 3 
οτὶ οὅ 

147. 
ΧΧΨ. ἐπὶ σὲ] ἐπι σοι 4τ. καὶ πυρώσω] -᾿- σε 22, 24, 56, ,6, 

41, 48, 40, κι, ό;, φρο, τού, 144, 147, (228. ἴυργα [1π.} 233, 301, 
303, 304, 30ζς, 306, 2307. Οοτηρί. ΑἸεχ, καὶ συρωσαι σε ((γ]]ΔὉ. 

σαι εἴ σε Ρυηϑῖ8 ποῖαϊ.) 93. εἰς καϑαρὸν] ὡς καϑαρον 3ος. τὰς 

μὴ 9ελ. μηδὲ εἰσακ.] μὴ εἰσακέσητε ΤυΠίη, - 

Ν Ν, ε» νι ε ε ν»κκῶ Ν ε 3 
Καὶ συντριξήσονται οἱ ἄγομοι χαὶ οἱ ἀκαρτωλοὶ ἅμα, χαὶ οἱ ἐγχαταλι--: 

7 3 ΄ »Ν  .- "Ἀ7 .2. - ἃ 2 Ν 
Διότι αἰσχυνθήσονται ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν, ἃ αὐτοὶ 

5,0 7 : ἊΝ 3 ΄ 9. νΝ 99 ΄ ἃ; 9 ΄ 
ἠδόλοντο, χαὶ ἡσχύγϑησαν ἐπὶ τοῖς χἥποις, ἃ ἐπεσύμησαν. “Ἐσοντὰι γὰρ ὡς τερέξινϑος ἀποθθ-- 

δὲ δα. δὰ Άη. οοπ..} κ30ς. τὲς δὲ φπειϑᾶντας] α δὲ 87, οτ, ο7ν το, 
202. Αἰά. ἀπολέσω] -- καὶ Ταντᾶς ὑπερηφάνους ταπεινωσὼ 24. 

αϑγ.91,97, τορ. ΑΙά. καὶ ἀφελῶ δες. κἀ ἔῃ. οοπν]κ 34. “παν-, 
τὰς ἀνόμους] παντας τὰς ἀνομᾶς 41, 63, 97. ΑΙ4., οπὸ σΒ] - και 

παντας νπερηφανους ταπεινωσω ΧἼΠ], 22, “6, 48, 40, ςΙ, 62, 90, 93» 

τού, 144, 1479. 228. ΑΙεχ. ΟΥΠ]}. ΑἸεχ. 1, 8ς2. δίαν. ]Ποΐᾳ. 12 Οον 
ἀἴοεβ ϑεγρὶὶ, καὶ παντας υπερηφανους 23, 87, ΟἹ, 109, 239, 301) 

302) 3οὅ, 300.. ΟΟΙΩΡΙ: ΑἸά. (ϑεοῦρ. “Ἔ καὶ πᾶντας τὰς υπερηφανες 
ταπεινωσω 16. 

ΧΧΥῚ. ἐπερήσω)] αποκαταςήσω 41. ῥώσω Ὑδεοάοτεῖ. 111. τ 26. 

καὶ μετὰ ταῦτα] καὶ μετὰ τᾶτο 303,304. καὶ μετὰ ταῦτα δτο. δὰ 
Άπ. οοπ.} καὶ ἡὶ πόλις κληθήσεται πόλις δικαιοσύνης, μητρόπολις 

“πιςὴ Ομιγίοῇ. νἱϊ. 75. μητρόπολις πιςὴ)] μητροπολις πίξει 62. με: 

γάλη πόλις πιςὴ Οεοτρ. 

ΧΧΥΗ. μετὰ γὰρ χρίματος σωθήσεται ἡ αἰχμαλ. 7 ὅτι , χρίμασι 

καὶ ϑικαιοσύνη ἔσωσα τὴν αἰχμαλωσίαν 2 (οὐϊοεϑ Σ Βεριι: ἡ αἰχμα- 
λωσία αὐτῆς] Ἔ και ἡ ἀποςροφὴ αντὴς 301. καὶ μετὰ ἐλεημοσύνης] 

καὶ ἡ ἀποςροφὴ αὐτῆς μέτα ἐλεημοσυνὴς 23. α χά! 301. χαὶι μετὰ 
δικαιοσυνης 306. ᾿ 
ΧΧΥΉΙ. συντριδήσοντα!] εὐνηδωγεμ μιν Ηἴετοη. οἱ ἄνομοι] κ 40. 

καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ] α και 49. ὧμα] κ9ο. καὶ οἱ ἐγκαταλιπόντες] 
καὶ οἱ ἐγκαταλείποντες 24, 40, τού, το0, 301, 302. γυντελεσϑή- 
σονται] σωϑησονται (τηα]ε) 93. 

ΧΧΙΧ. Διότι αἰσχυνθήσονται] διοτι νυν αἰσχχυνϑησονταῶι 22, 46, 

48, ς1) ὅ2, 90, 93» 144, 147. 233. διοτι καταισχυνϑήσονται 24, 26, 
49. 1ο6; 239, 301, 306. ΑΙεχ. . α αἰσιχχυνϑησοντῶι 3902. ὠπὸ τῶν 
εἰδώλων αὐτῶν) ἔπι τοῖς εἰδωλοις ἀντῶων 22, 24, 26, 41,48, 40, 1, 62, 
93. τού, 147. 228, 233.) 3201. ΑΪοχ, ἐπὶ τοῖς εἰδωλοις (οτ ΠῸῸ αὐτῶν) 

46. εν τοῖς εἰδωλοις οο, 239, 396. ἔπι τῶν εἰδωλων αὐτὼν 144. ἃ 
. αὐτοὶ ἠξάλοντο] εφ᾽ οἷς αὐτοι εδξλοντο 22, 36, 48, ξ1, 93, 233. ἢς, 
ηἸἢ ἡξουλοντο, φο. ἅ αυὖτοι εἐδουλοντο 23, 109, 302. ἃ αὐτοι εδελεὺ- 
οντο (υἱ νἰἀεῖιγ) 62. εφ᾽ οἷς εἐδελευοντο 144, 147. καὶ ἡσχύνθησαν) 
καὶ ἐπησχυνϑησαν ΧΙ], 23,40, (87), οἵ, 97. ἴοτ. ἐπαισχυνθησαν) 230, 

206, 309. ΟΟμΊΡΙ. ΑΙά. καὶ αἰσχυνθήσονται 22, 36, 48, ξτ, 62, 90, 
93» 144, 147, 233.301. καὶ εἐπαισχυνθησονται 24) 26, τού, (228. 
τηᾶγρ. καὶ αἰσχυνϑησόνται) 303, 304, 307. Αἰεχ. ηἡσχυνϑησαν 109. 
καὶ ἠσχύνθησαν ὅτο. δὰ ἤπ. οοπ).7  3ος. ἐπὶ τοῖς κήποις] γλυηῖοις 
αὐτῶν ΧΙ]. τηᾶτρ. ἐπι τοῖς γλυπΊοις αὐτῶν (22. τηᾶῦρ. κῆποι 4) 147. 
Ἔ αὐτῶν 24, 29, τού, 230, 303, 3049 306. ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. εν τοις 

κηποις ἄυτων 26. ἐπι τοῖς γλυπῆοις ἀντων, ἐφ᾿ οἷς αὐτοι ἐποιησαν, καὶ 
αἰσχυνθήσονται. ἐπι τοῖς κήποις ανυτῶων (36. ἴογ. κοιπτοις) 48, ξι, 62, 

90, 2332. εν κήποις 8). ΟΟπιρί. ἐπι τοῖς γλυπῆοις, ἐφ᾽ οἷς ἐποιησῶν 

(πιᾶγρ. ἐπὶ τοῖς κηποις) 93. εν τοῖς χῆποις 97. ἐν τοῖς χοποις αὐτῶν 
(εχ οοιτ.) 144. εν κήποις αὐτῶν (πηᾶτρ. καὶ αἰσχυνϑήσονται ἐπι τοις 
γλυπΊοις αυτων) 228. επι τοις γλυπῆοις αὐτῶν εφ᾽ οἷς αὐτοι ἐποιησαν, 
και ἐπαισχυνϑησαν ἐπι, τοῖς κηποις 301. ΓΘ τ. καὶ 202. κα τοις 
3090. ἃ ἃ ἐπεϑύμησαν) ἐφ᾽ οἷς αντοι ἐποίησαν (ΧΙ], 228. τηᾶγρ.) (22. 

ταᾶγρ. ἐφ᾽ οἷς ἐπεϑυμησαν) 147. εφ᾽ οἷς ἐπεϑυμησαν 26,48, ς1,) 62, 90, 
144, 233. “Φ' οἷς ἐποιησαν (πιαγρ. ἐφ᾽ οἷς ἐπεϑυμησαν) 93: 

ΧΧΧ. ἜἜσονται γὰρ ὡς τερέθινδο;] ἐγενήθη ἡμῖν ἡ πόλις ὡς τερέ- 

δινϑος ΟἸγίο. ἰϊ. 21. ἀποξεδλ. τὰ φύλλα] ἀοβμεπείδες {οἰ ἱε Ἠΐο- 

το. τῶ φύλλα] ρεφτηϊί. ἀυτῆς 22, 36, 48, ς1) 62,144) 147, 233. 

-Ἑ ἀυτῆς 9α, 239. 306. ϑίαν. : 



ΗΣΑΙΑΣ. 
ΚΕΦ... 

: ε : νιν ε 2 ΝΝ 2. 00 ε «72 

δληχυῖχ τὰ φύλλα, καὶ ὡς “παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων. Καὶ ἕςαι ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς χαλάμη 81. 
᾿ 23 φ00 φ᾿ ΄ ᾽7ὔ :ν» Ν ε ε 

ςιππύου, καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινϑηρες, χαὶ χκαταχαυϑήσονται οἱ ἄνομοι χαὶ οἱ ἀμαρτω- 
Ν ο 3 ε ΄ 

λοὶ ἅμα, καὶ οὐκ ἔςαι ὃ σθέσων. 

Ο ΛΟΓΟΣ ὁ γενόμενος πρὸς Ἡσαΐαν υἱὸν ᾿Αμὼς περὶ τῆς Ιεδαίας, καὶ περὶ Ἱερεσαλήμ. “Ὅτι τ. 2. 

ἔςαι ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὅρος Κυρίου, χαὶ ὁ οἶχος τ Θεξ ἐπ᾿ ἄχρου τῶν ὁρέων, . 

ΚΕΦ. 
1. 

ὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τὼ ὧν, χαὶ ἥ ἐπ᾿ αὐτὸ σὰ Σ ἔϑγνη. Καὶ πορεύσονται χαὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βενῶν, χαὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ πτάντα τὰ ἔθνη. 9 3. 
᾿ " π᾿ κὸν τς ΄ Ν 5» ν ΨΦ μ᾿ "3 Ν 

ἔϑνη πολλὰ, χαὶ ἐρᾶσι, Δεῦτε χαὶ ἀναξῶμεν εἰς τὸ ὅρος Κυρίε, καὶ εἰς τὸν οἶκον τ Θεδ ᾿Ιαχὼξ, 
ρ8 ρ Ν 3. .Ὁ9 9 Ν - φν ΄ ΄ 

χαὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτῇ, χαὶ ππορευσόμεϑα ἐν αὐτῇ" ἐκ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται γόμος, 
3 ρὸ ἰὲ ἰδὲ “29 ΄ . ΄ Ἑ 

χαὶ λόγος Κυρίου ἐξ Ἱἱερεσαλήμ. Καὶ χρινεῖ ἀναμέσον τῶν ἐθνῶν, χαὶ ἐξελέγξει λαὸν πολύν" 4. 
.Ν ΄ Ν ΄΄ 2. ν»» 3 »ἪἬ Ν “ς ξύ 39 ν Ἶα δοΐξ . χαὶ οὐ λήῆ- 

᾿χαὶ συγχόψεσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα, χαὶ τὰς ζιδύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα" χὰ ἥ 

ψεται ἔϑνος ἐπ᾽ ἔσνος μάχαιραν, χαὶ ὁ μὴ μάϑωσιν ἔτι σολεμεῖν. Καὶ νῦν ὁ οἶχος ᾿Ιαχὼξ, 5. 

δεῦτε πορευϑῶμεν τῷ φωτὶ Κυρίου: ᾿Ανῆχε γὰρ τὸν λαὸν αὐτῷ τὸν οἶχον τὰ ᾿Ισραῆλ' ὅτι ἐνε- 6. 

πλήσϑη ὡς τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡ χώρα αὐτῶν χληδονισμῶν, ὡς ἡ τῶν ἀλλοφύλων, χαὶ τέχνα πολλὰ ἀλ-- 
λόφυλα ἐγενήθη αὐτοῖς. ᾿Ἐγεπλήσϑη γὰρ ἢ χώρα αὐτῶν ἀργυρίε χαὶ χρυσία, καὶ ἐχ ἦν ἄριδ-: 7. 

μὸς τῶν ϑησαυρῶν αὐτῶν" χαὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ ἵππων, χαὶ οὐχ ἦν ἀριϑμὸς τῶν ἁρμάτων αὐτῶν. 

Καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γή βδελυγμάτων τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, χαὶ παροσεχύνησαν οἷς ἐποίησαν 8. 

οἱ δάχτυλοι αὐτῶν. Καὶ ἔχυψεν ἄγϑρωπος, χαὶ ἐταπεινώϑη ἀνὴρ, καὶ ἃ μὴ ἀγήσω αὐτός. Καὶ 9. το. 

γῦν εἰσέλθετε εἰς τὰς πέτρας, καὶ χρύπ]εσϑε εἰς τὴν γῆν ἀπὸ ποροσώπξ τῇ φόξε Κυρίε, χαὶ ἀπὸ 

ΧΧΧΙ. Καὶ ἔςαι] καὶ εξὶν 26. ἡ ἰσχὺς αὐτῶν] - μεγαλη οἵ: 
ὡς καλάμη] αὶ καλαμή 229ς. ει ππύου] ευππεῖον (εἰ. ξυπειου) 41, 

ὅ2, 97. τοῦ, 144, 228, 307. (οιηρ]. ΑΙά. οιπῆυς 303. σιππνυος 100. 
καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν] και ἡ ἐργασια αὐτῶν 24. κα αἱ «1. καὶ ερ- 
ψασία αὐτῶν τορ. καὶ ἐςαι ἡ ἐργάσια αὐτῶν 302. - ἅμα ΑἸά. 
ὡς σπινθῆρες: ] -Ἐ τυρὸς 22,23, 24, 26, 36, 41,40, ξ1, ὅς, 90, (οι. 
Διρτα [ἴ1π. 80 4]. πι.) τού, 144, 147, (258. ἔργα 11π.} 233) 2230, 301, 
402, 303» 304, 3ος, 307. ΟΟμρ]. ΑΙεχ. Ευέ. 1. εἶ. καὶ κατα- 

᾿ καυϑήσονται] και καυϑήσονται 41,303. καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα] 
λοί οἵ. κα ἅμα 30ς. κα Αἰά. 

1. Ῥεεῖξ ἰοἴυτη οομηπιᾶ 'π Αγπι. Ἑά. ὃ γενόμενος] -Ἐ παρα Ἀυ- 

βίου 245 36, 41, 49. τού, 144. Αἴεχ. Ευὲεθ. Τεπι. Ἐνδηρ. Ὁ. 68. καὄ ὃ 
304. υἱὸν ᾿Αμὼς] -᾿- τὸν τυροφήτην Ἐυΐοῦ. 1. οἶς. Ρ. 66. 
Ἰ5δ. καὶ περὶ] ὑπὲρ τῆς ᾿1εὃ. καὶ ὑπὲρ Ευϊεῦ. 1. οἷς, 
σαλήμ] καὶ περι τῆς Ιερεσαλὴμ 229 36, 48, τ. 

11. τὸ ὄρος Κυρίου] το ορος τὰ Κυριου 24) 36, 40, τού, 144, 301. 

Οοπηρί. ΑΙεχ. Ευΐερ. επ. Ενδηρ. Ρ. ςό. τὸ ὄρος τῇ Θεξ Οτΐρεη. 
ὅ!. γ12. ὁ οἶκος τ Θεξ] ὁ οἶκος Κυρίου ΘΟ γγίοί, 1. ς66. ἐπ᾽ 
ἄκρου] ἐπ᾿ ἀκρων 111,22, 23, 245) 26, 36, 41, 48, ξτ, 62, 87, 90, 97, 
τού, 147, 228,233,301,304,30ς. ΟΟΠΊΡΪ. Οοπίξε, Αροῖξ. 110. νἱ. ο. ς. 
Οήεη. ᾿. 28. Ογ!ν ΑἸεχ. γε ς. σὲ αἱ, Ὑποοά, ἢ, 8ο6, 967. ἐν. ός. 
ἐπ᾿ ἄκρον ΟΒιγίοῖι 1. οἷ, ὑπεράνω τῶν βενῶν] ἐπάνω τῶν βενων 97, 
228. Οοπιρὶ. ἐπ᾽ αὐτὸ] ἐπ᾿ αὐτὸν 87, 91) 93.» 1ού, 228, 235, 304, 
306. Οοπιρί. Ογτῆ!!. ΑἸεχ. Ὑθοάοτει, 1. οἷς, ἐν αὐτῇ ΑἸά. 
τὰ ἴϑνη] λαοὶ πολλοὶ καὶ ἔϑνη πολλά. Οιγίοί 1. εἷϊ. 

ΠΙ. Καὶ τυορεύσονται] -- φησιν 204. Καὶ τοορεύσονται---ἐρῶσι] 
καὶ συναχϑήσονται πάντες οἱ λαοὶ καὶ ἔρξσι πίε. Ὅεπι. Ενδηρ. 
Ῥ. 8. ἔϑνη πολλὰ] λαοι πολλοι 22, 36, 48, ς1, ό2, 9ο, 93,1 47» 

(228. εχ οοττ.) 233. Ὑποοάογεῖ. 1. οἷς, Αγπι. ἙΕά4. Δεῦτε καὶ ἀνα- 
᾿ξῶμεν] α και (ΧΙ. τὐάϊε, 'π' πιᾶγρ.) 26, 41, 40, 3ο6. Οτΐρεη. ἱ. ὅο2. 
Οοὐϊοε5 δευρὶ 12. Βαθεῖ καὶ ἴῃ οἰιαγδέξ. τηΐποσε Αἰοχ. ἤζδηϊιε αἤέεη- 

. 4 α»":-ς Ἡϊετοη. ὄρος Κυρίου] ορος .. Κυρις (Άς; νοοε τα ἑοσίδῃ ἐθ- 
ε18) 22. ορος τῷ Κυριου 24, 46, 36, 48, 40, ςι, 62, 90, τού, 147, 
228, 233, 301) 307. ΑἸεχ. ΒΑΗ͂]. Μ. ἱ. 437. Οτερ. ΝΥ 1. γ63. «καὶ 
εἰς τὸν οἶκον] α και 3904. τῷ Θεξ Ἰακὼξ] α τὰ 91. καὶ ἄναγγε- 

λεῖ] καὶ ἀναγ[ελξσιν Ογη]!. ΑἸοχ. ἰϊ. 68ο. ἀναγγελεῖ ἡμῖν] ἄναγ- 
γελεῖ ὑμῖν ΑΙά. καὶ τοορευσόμεα) και τοορευσωμεϑα 147. 301. 
ἐκ γὰρ Σιὼν] ργδτηπε, τὰ δὲ λέγει Κυριος 93. ἐἔξελ. νόμος] - Θεξ 
Αἴβδη. 1. 750. καὶ λόγος Κυρίε] καὶ ὃ λογος Κύριε 3ο1. ἐξ Ἵερα- 
σαλήμ!] ἐν Ἱερεσαλήμ, Οτίρεη. 1. οἷξ, 

ΙΝ. Καὶ κρινεῖ) -Ἐ ὁ Θεὸς 90. ἀἄναμ. τῶν ἐϑν.} ἐπίαγ ϑέπιες 
πηΐιας Ἠΐετοπ. τῶν ἐθνῶν] εϑνων πολλων 23, 36, 49, 230, 301, 2ο6. 
καὶ ἐξελέγξει] καὶ ἐλεγξει ΠῚ, ΧΙ], 26, 36, 41, 40, ςτ, 62, 87, 9ο, 

περὶ τῆς 
Ν νε 

καὶ περι Ϊερα- 

, 
“αντῷ 

91,93; 1ού, 228, 230, 301, 304) 30ς, 300. (οιηρὶ. Τυπίη. Μ. Ρ. ςο. 
καὶ ἐλεγξη 147. ᾿καὶ συγκόψασι] καὶ συντρίψεσι ΟἸιγίο. ν. 186. 
ζιξύνας] ολοσιδῆρον ακοντιον (πᾶτε. ΔὉ 4]. π}.} τοό. καὶ καὶ λήψεται} 

καὶ οὐ μὴ ἀρὴ 24) 490, 239, 306. ΟΥΠ}. ΑἸεχ. ἴϊ. 2908. εἴ α΄. -Ἐ ετι 
26,233)301. ΑΙεχ. καὶ οὐ μὴ ληψηται ὅ2, 14). καὶ οὐ μὴ λήψον- 
ται Τυπ. Μ. 1. εἰς. καὶ ἐκέτε λήψηται ς Οοαϊςες ϑεγρῖ. ἔϑγος 

ἐπ᾿ ἔϑνος] ἔϑνος κατ᾽ ἔϑνες Ογτ!!. ΑἸεχ. ἢϊ. ς τ. (ΟἿ, πὶ. 812.) καὶ 
οὐ μὴ μάϑωσιν] και οὐ μη φησιν μαϑωσιν 3ος. ἔτι πολεμεῖν] αὶ ετι 
23. 

Νν. Καὶ νῦν] -Ἐ συ (ΧΙ]Π. πιᾶγρ.) 25, 36, 48, ει, 62, 9οο, 93, 147. 

Καὶ νῦν---σοορευϑῶμεν} Εἰ πιὸ τῷ ον ϑαεοὐ τεπὶΐς, εἰ απεδαίοηπης 

Αὐρς. ὃ οἶκος] κα ὁ 303, 304, 30). Ἰακὼξ] Ῥγϑετηἶτ. τὰ ΧΙ], 22, 
23. 24, 36, 41, 48, 49, ςΙ, 62, 87, 90, 91, 97, τού, 1445) 147, 298, 

2335) 304, 306, 3075» 300. (οιηρί. Αἰοεχ. ΟΥγη!}, ΑἸοχ. ἵν. γ1. εἴ αἱ. 
δεῦτε ππορευϑῶμεν] δευτε καὶ τορευϑωμεν (ΧΙ]. τηᾶγρ.) 22, 26, 41, 48, 
51) ὅ2, 90, οἱ, 147, 228, 304, 306, 209. Οομρὶ. ΑἸά. Β4Π]. Μ. 1}. εἶκ. 
τῷ φωτὶ] ργϑτηϊῖ. ἐν 2ό, 41, 49, 62, 301. Αἰά. εν τῶ οιχω 147. 

ΝΙ. ᾿Ανῆκε γὰρ τὸν λαὸν αὐτῷΈ)] ὅτι ἀνῆκεν αὐτὸς λαὸν αὐτῷ 
12 (οὐΐοες ϑεγρίὶ. τῇ Ἰσραήλ) τὰ Ἰακωδ 22,23, 48, 62, 87, οἷν 
93: 97. τος, 147, 228,233)302, 300. ἃ ΤῈ 24, 49, 144,303. Οοηνϊ. 
ΑἸά. Ιακωδ 36, οο. Αττη. Ἑά4. Θεοῦ. διαν. Μοίᾳ. τὸν Ιακωδ 201. 
τὸ Θεῷ Ἰσραήλ Εὐΐεν. Πεπ). Ενδηρ. Ρ. 6. ὅτι ἐνεπλήσϑη] οτι 
ἐπτλησϑὴ 24, 405. κληδονισμῶν] κλυδονισμον 14). ὡς ἡ] ὡσει 6. 
καὶ τέκνα πολλῶὼ] α πολλα 41. ἀλλόφυλα] καὶ τ47. ἐγενήϑη αὐ- 
τοῖς] εἐγεννηϑησαν ἐν αὐτοῖς 24. ἐγενήθη εν αὐτὴ 302. ἐγεννηϑη ἐν 

ἀντὴ 304. 3ος; 3207. 

ΝῊ. ᾿Ενεπλήσϑη γὰρ ἡ χώρα αὐτῶν] κα 93. καὶ χρυσίου] καὶ 
Χρυσου 24. καὶ οὐκ ἦν ἀριϑμὸς] καὶ οὐκ ἣν πληϑος 401. καὶ 
ἐνεπλήσϑη] α καὶ ὅ2. ἡ γῆ] ἡ γη αὐτων 22, 26, 48, ξι, 62, 90, 
τοῦ, 144. 147, 233, 301. ΑΙεχ. Οεογρ. ϑ[αν. Μοίᾳφ.υ ἵππων] ἱππες 
όὅ2. τῶν ἀρμάτων αὐτῶν] , αὐτῶν 48, 87, 91, 97, 228, 300. 

ο ἼΙ. Καὶ ἐνεπλήσϑη] καὶ ἐπλησϑὴ ο΄. ἢ γ}]} -Ἑ αντων. 36. 
τῶν ἔργων) α τῶν 303. οἷς ἐποίησαν] ἃ ἐποίησαν Ογη!!. ΑἸἴοχ. ἢ. 
648. 

ἼΧ, ἄνθρωπος] ργατηϊεῖ. πας 201. 
γεαίαπι ΠΠ ἐς Αὐρ. 
182) 93. 
206. 

; Χ. Καὶ νῦν εἰσέλϑετε] καὶ νυν εἰσελϑατε 26, 93, τού, 301. ΑΪεχ. 
εἰς τὴν γὴν] α 306. ο εἰς ΑΙ4. ἀπὸ τυροσώπου ὅτε. δὰ ἔῃ. οογη.] 
λ τοῦ. τῷ φόδε Κυρίε] τε φοξα τα  Θεβὲ 939. καὶ ἀπὸ--ἰσχ. αὐ- 
τὰ} καὶ ἀπὸ προσώπου τῆς δόξης αὐτῷ Επήε0. Τγεπι. Ενδῃσ. Ρ. 6}. 
καὶ ἀπὸ τῆς δόξης] , τῆς 48, ττ. ΑἸά. καὶ απὸ προσωπου τῆς δοξης 
144. εἰ 4 »πιαλοβα!ς Αννα, , 

καὶ ἐκ ἀνήσω αὐτὰς] εἰ πον 

ὶ ἀνήσω] ἀνοίσω (ουπὶ {γ]1αδὰ οἱ ρυιπέεῖς πο- 
αὐτάς} αὐτοῖς (ΧΙ. πιᾶγρ.) 26, 26, 48, 62, 90, 93, 147, 



ΚΕΦ. πε τέ τ ΝΕ 
11. τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτϑ, ὅταν ἀναςῇ σϑραῦσαι τὴν γῆν. 

, ᾿Ρ ἐ “ 3 ’ 

12. γος ἔν τῇ Ἡμερᾷ ἐχείνῃ. 

14. 

15. τ6. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

ΚΕΦ. 

ΠΙ. 

Ι. 

2. 

3. 

ΗΣΑΙΑΣ. 

᾿ Οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ὑψηλοί" ὁ 
δὲ ἄνθρωπος ταπεινός" χαὶ ταπεινωϑήσεται τὸ ὕψος τῶν ἀγϑρώπων, χαὶ ὑψωθήσεται Κύριος μό-" 

Ἡμέρα γὰρ Κυρίου σαξαὼν ἐπὶ «πάντα ὑξριςὴν χαὶ ὑπερήφανον, χαὶ 
13. ἐπὶ πσάντα ὑψηλὸν χαὶ μετέωρον, χαὶ ταπεινωθήσονται. Καὶ ἐπὶ “πᾶσαν χέδρον τ Λιξάνε τῶν 

ὑψηλων χαὶ μετεώρων, χαὶ ἐπὶ πτᾶν δένδρον βαλάνε Βασᾶν, Καὶ ἐπὶ πρᾶν ὑψηλὸν ὅρος, χαὶ ἐπὶ 
΄ ᾿ : ; 3 ι ᾿»"“ ΝΗ ὃν πάντα βενὸν ὑψηλὸν, Καὶ ἐπὶ σάντα πύργον ὑψηλὸν, χαὶ ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑψηλὸν, Καὶ ἐπὶ 
ρ᾿ ρ 9 7 ᾿ ν2.Ν μην δ ’ ’ .Ν ΄ Ρ “Ψ 

παν σ“λοιίον ϑαλασσήης, χαὶ ἐπι πᾶσαν ὕεαν πλοίων χάλλϑς. Και ταπεινωσϑήσεται τας ἄγϑρω- 
.“ [{ ὶ ὑξ ἰδ 9 9 ΄ . ε ϑη ; ’΄ 9 “-ὃ-»’ 3 ’ ἈΝ πος, χαὶ “πεσεῖται ὕδρις τῶν ἀγ)ρώπων, καὶ ὑψωθήσεται Κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνηῃ. Καὶ 

τὰ χειροποίητα πάντα χαταχρύψεσιν, Εἰσενέγχαντες εἰς τὰ σπήλαια, καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν 
πετρῶν, χαὶ εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς ἀπὸ ᾿προσώπου τῇ φόξου Κυρίου, χαὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς 

ἰσχύος αὐτῷ, ὅταν ἀναςῆ ϑραῦσαι τὴν γῆν. Τῇ γὰρ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐκξαλεῖ ἄνϑρωπος τὰ βὲε- 
᾿ Φ Φὸ ρὸ ἦ 0 ρῶ ρὸ ρὸ λύγματα αὐτὰ τὰ ἀργυρᾶ, χαὶ τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησαν ποροσχυνεῖν τοῖς ματαίοις, χαὶ ταῖς νυ- 
χτερίσι, Τὰ εἰσελϑεῖν εἰς τὰς τρώγλας τῆς ςερεᾶς πέτρας, καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν, 
,ϑ᾿ Ν' ἢ ον ΄ ΄ ΝΣ. μ.ω “5 ,’ 9 ι “ω 2 ρο ρ. . μ. 
ἀπὸ προσώπϑ' τ φόδε Κυρίδ, χαὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτᾶ, ὅταν ἀναςῇ ϑραῦσαι τὴν. γῆν. 

ΙΔΟΥ δὴ ὁ δεσπότης Κύριος σαξαὼν ἀφελεῖ ἀπὸ Ἱερεσαλὴμ χαὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιεδαίας, ἰσχύοντα 

χαὶ ἰσχύεσαν, ἰσχὺν ἄρτε χαὶ ἰσχὺν ὕδατος. Τίήγαντα χαὶ ἰσχύοντα, χαὶ ἄνϑρωπον πολεμιςὴν, 
χαὶ διχαςῆν, χαὶ προφήτην, χαὶ ςοχαςὴν, χαὶ πορεσδύτερον. Καὶ «πεντηκόνταρχον, χαὶ ϑαυμα- 

ΧΙ. καὶ. ταπεινωϑήσεται] καὶ ταπεινωσεται 48. 
ΧΙ. Ἡμέρα γὰρ Κυρίου] κα γαρ 46, 48, 304. Ευζεδ. 1. οἷς. τ 

γαρ ἡμέρα Κυριου τοό. σαδαὼθϑ) -- παραγινεται 25, 48, ξι, 62, 
90, 147. 2333, 230, 30ζ, 406. α 303, 3045 307. καὶ ὑπερήφανον--- 

καὶ μετέωρον] χαν ἐπὶ πᾶντα υψηλον και ὑπερηφᾶνον 147... καὶ ἐπὶ 
πάντα. ὑψηλὸν καὶ μετέωρον] α ΟΥτΊ]. ΑΙεχ. ἷν. ς82. καὶ μετέωρον, 
καὶ ταπεινωθήσονται] εἰ ἀωπείϊαέμπι: φεὶ δωμπιαδμπέωτ. Αὐυρ. καὶ 
ταπεινωθήσονται] Α 36, τοό, 3ος. και ταπεινωθήσεται 41. ' 

ΧΠῚ. Καὶ ἐπὶ τ᾿--- μετεώρων] αὶ οὐπ| ἱπίεττηεά, τοό. Καὶ ἐπὶ 
πᾶσαν] ὑπὸ πᾶσαν. ΑΙά, τῶν ὑψηλῶν---βαλάνα] αὶ οὐυπὶ ἰηϊεγηνοά. 40, 
444. καὶ ἐπὶ 25. ὅτο. δὰ ἔπ. σοη1.} εἰ μμῤγα, οναπεῖι αγδογέπι ἐἰδαπὶ 
Βαίαη. Δυρ. δένδρον] κεδρονοΙ. Βασὰν] τῆς Βασαν 144. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐπὶ τῶν] α τᾶν 87,915 97. 228. Οοπιρὶ. ΑΙ4, Καὶ 
ἐπὶ πᾶν ὑψηλὸν ὅρος} κα 301. δἰ ψώρετ οπιπεπι πιοπίσης ἈῸς. ὑψηλὸν 
ὅρος] α υψηλον ΧΙ], 26, τού, 144) 239, 303, 304, 3ος, 306, 307. 
τ. 22, 24, 36, 4:1, 48, ς΄, 62, 87, 909 91, 93» 109. 147, 228, 233, 

302, 409. ΟΟμρΙ. διαδεῖ ὑψηλὸν ὅ1Ὁ χς ἰπ οδιᾶγ. ταΐπογε Αἰεχ. βε- 
᾿ ψὸν ὑψηλὸν] α ὑψηλον 303, 3ος, 307. 

ΧΝ. Καὶ ἐπὶ -οὐψηλὸν 15] ροπὶϊ μοί ὑψηλον ὃ. 36, 48, ΣΙ, 90, 
93, 233. κλ οὕπὶ ἰηϊεγπιεά, 49, 62, 147. τύργον ὑψηλὸν] τεῖχος 

ὑψηλον 42. αυψηλον 304. τεῖχος ὑψηλὸν] τσυργον υψηλον 22. 

ΧΥῚΙ. τλοίων ἀὐλ νὶ ὉΠ. 22) 23, 26, 48, ςτ, ὅς, οο, 93: 147, 

433. 
ΧΥῚΙ. Καὶ τάπειν. πᾶς ἄνϑρ. 7 τ μη αόλϊιων Αυρ. πᾶς ἂν- 

ϑρωπος] α 3091. καὶ πεσεῖται ὕξρις] και πεέσειται υψος ΧΙ], 26, οι, 

93. 144) 230) 306. Αἰά. ΑΙεχ. δ[αν. Μοίᾳ. καὶ πεσείιται τὸ ὑψος 
22. 24, 16, 48, 49,) ὅ2, 87. 90,.97, ΙΟό, 147. 228, 233, 20ς, 200." 

Οομρὶ. . ἥς, πε καὶ, ξι. λα καὶ πεσείται 301. τῶν ἀνθρώπων] 
λτων ΧΙ], 26, 144, 301, 3.5. ΑΙεχ. ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ} -[- καὶ εν 
τῇ ἐχεινῇ εδδομαδι (υϊ νἱἀεῖυγ) τὰ δὲ λέγει Κύριος. 93. ἣ 

'ΧΝΠΠ. Καὶ τὰ ὲ χειροποίητα] τᾶντα γὰρ τὰ χειροποίητα Τῆοο- 

ἀοτεῖ. ἵν. οόῆ. στάντα κατακρύψεσι] α ταντα 42. 
ΧΙΧ. Εἰσενέγκαντες} εἰσενεγχοντες 41, 48, ς1, 9ο. ὙΠεοάσοτεῖ. Ι. 

οἷζ. Εἰσενέγκ. εἰς τὰ σπήλαια] ἐπ “)εϊωπεῖς Αυρ. καὶ εἰς τὰς 

σχισμὰς] και εἰς τα σχισμαῖα 93. καὶ εἰς τὰς τρώγλας] χαὶ εἰς 

τας τρωπας 423. τὰ φόθου Κυρίου] α τε φοξου 307. καὶ ὠπὸ τῆς 
δόξης} α τῆς 93. χαὶ ἀπὸ οὐ τῆς δοζης 1ος. τῆς ἰσχύος 
αὖτ} κα τῆς 93: 

ΧΧ, Τῇ γὰρ ἡμέρᾳ] Α “γαρ (ΧΙ. δἀΐοτῖρι. πρᾶγρ.) 206. ΑἸεχ. 

Ἑυίεῦ. 1. οἴ. ὙὉῇ γὰρ ἡμέρῳ ὅτε. υἵχυς δὰ βη. οοη). [64.}] , τρό. 
ἐκείνῃ ἐκδαλεῖ } α ἐκξαλει 144. τὰ βδελύγμαϊα αὐτῷ} τὰ χειρο- 
ποιητὰ (οτη Ὁ αὐτε) 93. ἃ ἐποίησαν] ἃ ἐποιῆσεν 1Π], 24, 26, 97: 

144) 228, 302. -Ἐ ἑαυτοῖς 22, 16, 48, ξ1, 62, 90, 939 147. 233- ἃ 

ἐπεϑυμῆσεν 101. προσκυνεῖν} Ῥγδεπ, εἰς τὸ 22,36, 48, ς1) ὅ2,) 90, 

93; 147, 333. ὙΠεοάοτοεί. 1. οἷ. ταροσκυνεῖν ὅζο. δἀ ἔπ. οοη1.} κ 
Ψοι ΙΝ. 

λζντα τποολεμιςὴν Αἴἤδη, ]. οἰϊ. 

αὐογαγεη (ιβεγυσεοαηεα εἰ ποχία : ΜΕ, τοῖς ΜΆΞΕΙΟΙ] ὐϑωον α 

144, 303. ᾿ 
ΧΧΙ. εἰς τὰς τρώγλας] α τὰς “δή; 307. τῆς ςερεᾶς πέτρας] 

α 393. καὶ εἰς τὰς σχισμὰς] καὶ εἰς τα σχίσματα 36, 48, 51, 
93. ἜΠεοάοτγεῖ, ἰος. οἷ. α εἰς 87, οἵ, 97,- 328. Οὐοπιρί. . - τοῦ φό- 

δου Κυρίου] του φοξου του Κυριου 14). τὴν γῆν! -- χαυναόϑι 
ὑμῖν απὸ τον αὐϑρωποὺυ ὦ ἀναπνοὴ ἐν μυκτῆρι αὐτου" οτι ἐν τιφι ελο- 
γισϑη αντος. ΧΙ]. (23. [Ὁ0 ΧΚ). ΑΙεχ. ὧδ κκα ἰπ οἰιαγαδξ. τηΐποτε. 

ΓΕ εδάεπ), ἥπε ἀντος, 87» 91, 9). ΟΟπρΡ]. - πσαυσασϑε ὑμὶν ἀπὸ τὰ 

ανϑρωπε ὦ ἐξὶν ἀναπνοὴ ἐν μυκτῆρσιν αὐτῇ οτι ἐν τινι ἐλογισϑη αὐτοῖς 
ὅτος (22. [Ὁ 0) 36, ξ:. “Ἐ εδάεπι, πἢ παυσασϑαι,. 48. ἔαῦ κε. 

Ἔ ελάεπι, οὐπὶ μυκτῆρι ῥγῸ μυχτήρσιν, 90, 147. --Ἔ παυσασϑαι υμιν 

ἀπο τῇ ανϑρωπου ὦ ες!ν ἀναπνοὴ ἐν μυκτηρι ({(Γ. νυκτηρι) αὐτῇ οτι ἐν 
τιν! ἐλογισϑὴ αὐτοῖς τὸς 62. -ἰ ἐλαυσασϑα! (ἢς) ἀπὸ τε ανϑρωπου 
ᾧ εἐςιν ἐν μυκτῆρι ἀναπνοη, αὐτῇ. ὁτι ἐν τίν! ἐλογισϑὴ αὐτοῖς τος 93. 
Ἔ παυσασϑε ὑμῖν ἀπὸ τῇ ἀνϑρωπου ὦ ἀναπνοὴ εν μυκτῆρι αὐτα; οτι 
ἐν τινι ἐλογισϑὴ αὐτοῖς ατως (ἢ) 228. -- ταυσασϑε ὑμεῖς ἀπὸ αν- 
ϑρωπον ᾧ εἐςὶιν ἀναπνοὴ ἐν μυκτῆρι ἄντα, οτι εν τίνι ἐλογισϑῃ. ἄντοῖς 
ὅτος 233. -Ἑ σαυσᾶσϑε απὸ ανϑρωπου ᾧ ἀναπνοὴ εν μυκτηρι αὐτῇ; 
ὁτι ἐν τινι ἐλογίσθη ἀντοις. 303, 3ος. (207. ἴοτ. καυσασϑαι.) -᾿- παυ- 
σασϑαι υμιν ἀπὸ τὰ ανϑρωπου ᾧ ἀναπνοή ἐν μυχτηρι αὐτε, ὁτι ἐν τίνι! 
ἐλογισϑη 300. “ τπαύσασϑε ὑμῖν ἀπὸ τὰ ἀνθρώπου, ὁ ἀναπνοεῖ ἐν 
μυκτῆρι αὐτξ' ὅτι ἐν τίνι ἐλογίσϑη. ΑΙά. -Ἑ ταύσασϑε ἀπὸ ἀνϑρώ-- 
που ᾧ ἀναπνοὴ ἐν μυκτῆρι αὐτὰ ἐςὶν, ὅτι ἐν τίνι ἐλογίσϑη; Οεοζρ. 
πααύσασϑε (δὴ) ὑμῖν ἀπὸ ἀνθρώπου, ᾧ ἐςὶ πνοὴ ἐν μυκτῆρι αὐτῶ, ὅτι 
ἐν τίνι ἐλογίσϑη τᾶτο; δῖδν. Μοίᾳ. δι ἐν δες ας ΤᾺ ᾿ 

ΑἸ, Ἰδὲ δὴ] ργατηῖΐε, τταυσασϑὲ ὑμῖν ἀπὸ τῷ ανϑρωπου ᾧ ες!ν 
ἀναπνοὴ ἐν μυκτῆρι αὐτξ, ὁΤι ἐν τινὶ ἐλογισϑὴ αὐτοῖς τὸς 90. κα δὴ 

(93. υἱ νἱάἀεῖυτ) τού, 203. Ευΐεῦ. επ). Ἐνδηρ. Ρ. 67. ἀφελεῖ] 
αφίλοιται τοό. ἀπὸ Ἱερεσαλὴμ καὶ ἀπὸ τῆς Ἰεδαίας} απὸ τῆς 
ἸΙαδαιας καὶ ἀπὸ Ἱερεσαλημ 111, ΧΙ], 22, 23, 24, 26, 36, 41, 48, ςΙ, 
62, φο, 93. τού, 144, 1479 2335) 3201, 3039 20ς, 206, 307. Αἴδδη. 1]. 

81. Ευεῦ. 1. οἶς. ἀπὸ τῆς Ἰεδαίας καὶ ἀπὸ τῆς Ἱερεσαλὴμ Οἥρεη. 
1ϊϊ1. τς. Ἱμρεσαλὴμ!) Ἰσραὴλ. ΑΙ. καὶ ἰσχύεσαν] Ἢ δια τὸ μὴ 

εἰναι παρ᾿ αὐτοῖς 304. 307. ἰσχὺν ἄρτου] α 144. Ῥγδοτηϊτι. ἀφεῖλε 

γὰρ Κυριος 3ος. ἰσχὺν ἄρτον ὅτο. δὰ «Άη. οοπ..} α Οὐρεη. 1. οἷ, 
(ΌΕ 1... 216.) ογίπεπε ζογεἱἐμάΐπεπε ραμὶδ, εἰ Ἵπῖπδ τούπιγ ἀφ; Ηϊετοπ. 

καὶ ἰσχὺν ὕδατος] α 'Ἰσχὺυν 07; 228. ᾿ 
11. καὶ ἰσχύοντα] καὶ ἰσχὺν αντὰ 26. καὶ ἄνθρωπον] α Χαν 

24, 87, 91) 97». τοῦ, 228, 201. ΑΙά, καὶ ὶ ἄνϑρ. πολεμιςὴν] καὶ ἄρ- 
καὶ προφήτην καὶ ςοχαςὴν] α τοῦ. 

καὶ ὶ πρεσβύτερον] και πρεσξυτὴν 24. 87,91», 97» 228, 300. Οοπιρὶ. ΑἸά, 
. ΠΙ.. Καὶ τοεντηχόνταρχον] α 30ς. εἰ φωϊηφιαφομαγέμι Οτίρεῃ. Ιη- 

ἴεγργ. ἷἱν, 497. ΗϊΪεγοη. ἊΝ 
ς 



ΗΣΑΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΠΙ. 

: -, 5’ - Ν .ϑ ᾿ 7 : Ν᾽ γ΄ ΄- Ἅ»» » 

ςὸν σύμξελον, χαὶ σοφὸν ἀρχιτέχτονα, χαὶ συνετὸν ἀχροατήν. Καὶ ἐπιςήσω νεαγίαχους ἄρχοντας 4. 

ρο " 59" ’ ͵΄ 3 »0 ἝΝ: ρὸ Ξ ξ ἊΣ γγϑ Ν ἄγ᾽ πον. 

αὐτῶν, χαὶ ἐμπαίχται χυριεύσεσιγ αὐτῶν. Καὶ συμπεσεῖται α λαὸς, ἄνθρωπος προς. ἄνϑῥωπον, 5. 
᾿ 2. μὸ ΡΣ ἀτο τΝ Ἃ ΄ ᾿ς ἄ’»- 

καὶ ἄνθρωπος πρὸς τὸν. “«λησίον αὐτϑ' προσχόψει τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσθδύτην, ὁ ἄτιμος 
Ω [2] ᾿»Ὃ 9ϑ ὉὋΌ «ἡ ζω .. 9 ρ, . Φ Ὅ. 

πρὸς τὸν ἔντιμον. Ὅτι ἐπιλήψεται ἄγϑρωπος τῷ ἀδελφθ αὐτᾷ, ἢ τῇ οἰχείου τὰ σατρὸς αὐτϑ, 
τον Ν κ᾿ "᾿ " Ν᾿ ᾽ν εν ὺνΨ ν 2 ᾿ 

λέγων, Ἱματίον ἔχεις, ἀρχηγὸς γεν ἡμῶν, χαὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἐςω.. Καὶ ἀποχριδεὶς 7. 
- Φ 2 - 2 »ο»Ὡ ᾿ 9 - ἢ 3 ΄ 9. ϑ φ Ἅ, Ἵν 8 ιν, ε ΄ 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐρεῖ, Οὐκ ἔσομαί σου ἀρχηγός" οὐ γάρ ἐςξιν ἐν τῷ οἴχῳ μου ἄρτος, ἐδὲ ἱμά- . 
᾿ ; ; ρὋ ρὸ Ρ ρο Ἁ, ΄ Ἁ, ς 3 ξ΄ .4΄ 

τιον" οὐχ ἔσομαι ἀρχηγὸς τῇ λαβ τἔτα, “Οτι ἀνεῖται ᾿ἱερεσαλήμ, καὶ ἡ. Ἰεδχία αυμπέπ]ωχε, 
ἴω ρ 3 9 ων ΄ σε 3 ΄ ε ’΄ 

χαὶ αἱ γλῶσσαι αὐτῶν μετὰ ἀνομίας, τὰ πρὸς Κύριον ἀπειϑδντες. Διῦτι νὺν ἐτατεινώση. ἡ δόξα 9 

αὐτῶν, καὶ ἡ αἰσχύνη τῇ προσώπου αὐτῶν ἀντέςη αὐτοῖς" τὴν δὲ ἁμαρτίαν. αὐτῶν ὡς Σοδόμων 

ἀνήγίειλαν χαὶ ἐνεφάνισαν' ἐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεξόλευνται βελὴν ππονηρᾶν, χαν ἑαυ- 

τῶν Εἰπόντες, Δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηςος ἡμῖν ἐς!" τοίνυν τὰ γεννήματα τῶν ἔργων 

αὐτῶν φάγονται. Οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ, πονηρὰ χατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῇ συμβήσεται αὐτῷ. 

Λαός μου, αἱ ππράχτορες ὑμῶν χαλαμῶνται ὑμᾶς, χαὶ οἱ ἀπαιτᾶντες χυριεύεσιν ὑμῶν' λαός μου, 

οἱ μαχαρίζοντες ὑμᾶς, ππλανῶσιν ὑμᾶς, καὶ τὸν τρίξον τῶν πστοδῶν ὑμῶν ταράσσεσιν. ᾿Αλλὰ νῦν 

χαταςἥσεται εἰς χρίσιν Κύριος, καὶ ςήσει εἰς χρίσιν τὸν λαὸν αὖτ. Αὐτὸς Κύριος εἰς χρίσιν 

ἥξει μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῇ λαβ, χαὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτᾶ- ὑμεῖς δὲ τί ἐγεπυρίσατε τὸν 
ἀμπελῶνά μου, χαὶ ἡ ἁρπαγὴ τ ππτωχᾷ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν; Τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαύν μου, 
χαὶ τὸ πρόσωπον τῶν ὡτωχῶν καταισχύνετε; Τάδε λέγει Κύριος, ᾿Ανϑ᾽ ὧν ὑψώνϑησαν αἱ ϑυ- 

ΙΝ. Καὶ ἐπίςἤσω] Ε; ἀαὖο Ἡΐϊετοπ. 
εἰς Οεοζρ. 
207. ΟΟΠΡΙ. 

Υ. Καὶ συβῤπεσεῖται] και τεεσειται οο. χαὶ ἐμπεσειτε (ἢ) 304. 
ὃ λαὸς]. 48. ἄνθρωπος πρὸς ἄνθρωπον] κα ανϑρώπος 48. τορὸς 
τὸν πλησίον αὐτῷ] τορὸς τὸν τολησίον αὐτῶν ΑΙ4ά. τροσκόψει] ρτε- 
τα. καὶ 109, 233, 301, 302, 303) 3904. τροχόψη ΑΙά. τὸ ται- 
δῖον] το τταιδαριον 22, 23, 62, 9ο, 93; τοῦ, 147. κα τὸ 301. πρὸς 
τὸν τρεσδύτην) τρος τὸν τρέσξυτερον 49ς. ὃ ἄτιμος] ῥτεατηΐε. καὶ 
245 48, ξ1, 93» 147, 301. καὶ ἄτιμος 100. 

ΨΙ. Ὅτι ἐπιλήψεται.] οτι ληψεται 48. ὅτι ἐπιλησθήσεται ΔΙΑ, 
ἢ τῷ οἰκείου] λα ἡ 26. καὶ τὰ οἰκείου 41. ΑἸά. ἡ τὰ οἰκου 93. καὶ τὰ 
τλησίον 303) 30ς, 307. ἡ τε πληῆσιον 3094. ἱμάτιον ἔχεις] ἐμαῖιον 
ἔχει 393. ἀρχηγὸς γεν} τ. 93. γένξ ἡμῶν] (τ. ΧΙ], 22,23, 26, 

36, 41, 48, ξ:, 62, 90, τού, 109, 144» 147, 233») 301, 302, 303, 306, 
407. ΑΙεχ. 

ΨΙΙ. Καὶ ἀποκριθεὶς} α ἀποκριϑείς το, 3902. ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ ἐρεῖ } ἐρει ἐν τὴ ἡμερᾶ ἐχεινὴ ΧΙ], 26, 41, 109, 144, 301) 302, 
306. Αἰεχ. ἐκ ἔσομαί σε] α σὰ 22, 48, ξ΄, 90, 93, τού, 301, 304, 
305. ἐκ ἔσομαί σου---ἐδὲ ἱμάτιον) αὶ στη ἱπίεγηιοά, 62, 147. ὧρ- 
χλγός] - τὰ λαὰ τατεὲ τοό. οὐ γὰρ---οἴκῳ μου] οὐ γὰρ εν τω οικῶ 

βου ἐςὶν 24,01, 309. (ΟΙρΙ. 5δὲ γὰρ εν τῶ οἴκω μου ες! 87, 97. 228. 

ΑΙ4ά. ἐκ ἔσομαι ἀρχηγὸς] ργοεηγϊτι. καὶ 300. 
ΥἼΙ. Ἱερασαλὴμ] ῥγαεπιῖτα. ἡ 24) 9οΟ. καὶ ἡ Ἰχϑαία] κα ἡὶ 26, 

93» 97, 228, 304, 306. (ῃρ!. τῶ πρὸς Κύριον] τὰ προς Θεον 24. 
τὰ προς τον Ἰζυριον 36, 62, 97, τορ, 1427. ἄἀπειϑᾶντες] απειϑεσι 36, 
48, 41, 62, 90, 147,.233,) 303, 304) 30ς, 307. 

ΙΧ, Διότι νῦν ἐταπεινώθη] διο νυν εταπεινωϑὴ 36, 48. λ νυν 93. 
οΤι γὺν ἐξα πεινωθη 304. τὰ προσώπου αὐτῶν] αὐτῶν του ττροσωπου 
41. ΑΙά. ἀἄντέςη αὐτοῖς] ἀντεςραφὴ αντοις 03. τὴν δὲ ὡμαρτίαν 
αὐτῶν] τὴν ἀνομίαν αὐτῶν Ἐιήξδ. Πεπι. Ενδηρ. Ρ. ὅς. ὡἧ Σοδόμων] 
ὡς Σοδομα 49, 93. ἀνήγίειλαν)] «πηγίειλαν 24. ΑΙεχ. καὶ ἐνεφά- 
νισαν] και ἐνεφανήσαν 144, 401. διότι βεξάλευνται) οτι βεξουλευν- 

τῶι 26, 41, 49, τού, 303, 307. ΒΑΓΠΔΌ. ἘΡ. Οδϊβοὶ. δ. 6. διίοτι βε- 
ὄπλευτε (ἢ) 301. δέοτι βελευονται 30ς. κα διότι 7υξΐη. Μ. Ὀ. 420. 

φ φῷ 

ἄρχοντας αὐτῶν] ργϑεπηϊτ. 
2 4Φ “2 

χυριεύσεσιν αὐτῶν] κατακχυριευσεσιν αὐτῶν 24» 415 49, 

βεδέλευνξαι] ἐξελεύσαντο Αἴμδη. ἢ. 2 το. Ευήεδ. Τεπι. Εναπ. 1. οἷξ.. 
βελὴν τοονηρὰν] τῦονηρα 93. ἴτ, τοῦ. 
᾿ Χ, Εἰπόντες] εἴπαντες ΑἸοχ. λέγοντες Αἴβδῃ. 1. οἴ, Δήσωμεν]} 
ἄρωμεν. Τυπη. Μ. Ρ. 427. (ΟΓ. Ρ. 429.) ὅτι δήσομεν Ἐυΐεῦ. ἰος. εἶ, 
Δήσωμεν τὸν ϑίκαιον] ἄρωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν δίκαιον Ἐυϊεδ. Ῥγαρ. 
Ἐνδπρ. Ρ. 678. τοίνυν τὰ γεννήματα τοινυν παραγεννηματα 62. 
τῶν ἔργων αὐτῶν] των ἐργων τῶν χείρων αὐτῶν 301. φάγονται] φα- 
γώνται 428, 203. 
ΣΙ. τοονηρὰ} ῥγϑεπητῖ. οτε τού. α 301. γαρ 306. 

τὰ ἃς, δά ἔπ. ςοπι.] συμδησεται αὐτὼ καῖα τῷ εργα τῶν χειρῶν αὐτα 

- Ἁ 
κατῸὺ 

229 48, 62, 90, 93» 233. ἔς, οὐπὶ αὐτῶν ὑγοῸ αὐτὰ, 14). κατὰ τὰ 
ἔργα] , τὰ ΑΙ4. ἔργα τῶν χειρῶν αὐτΒ αὶ τῶν χειρὼν 303. Ογ71]}. 
ΑΙεχ. ἢ. 62 ς. (ΟΕ 111. ς70.)} 

ΧΙΠ. Λὰός μου τ --λαός μου 2] κα αἰϊετιιγο οὐπὶ ἱπίοττηθά. τού. 
καλαμῶνται ὑμᾶς} καταμῶνται ὑμᾶς ΟοΙΩρΙ. εἰγεωνή εν δεπέ τος Σ 
Απθ. καὶ οἱ ἀπαιτᾶντες] καὶ οἱ ἁπάτωντες 309. εἰ φιϊ ροίδμίεε 
“ἔιπε Οὐρεη. Τηΐεγργ. 111. ο7ς. φωὶ σοί ροβνίαπι ΤΕα]]. κυριεύπσιν 
ὑμῶν] κατακυριευσασιν ὑμῶν 24. κχυριευσεσιν ὑμῶν 40, 304. ΑΙά, 
καὶ τὸν τρίθον] καὶ τὰς τριδους 24, 87, 915 97, 228, 300. ΟΟΠΊΡΙ. 
χαι τὴν τριξον 36, 41, ξ1, 62) 9ο, τού, 109, 147» 233» 301) 304» 307. 
ΑΙεχ. Τυϊπη. Μ. ρΡ. 421. Β16]. Μ. 11. 370. Ὀίάγπι. ἀς Τιπ. Ρ. 88. 
Ὑπεοάοτεῖ. ἰν. 63ς. τῶν τοοδὼν ὑμῶν] τῶν ὁδῶν ὑμῶν Τυδέα. Μ. 1, 
οἰ. ταράσσεσιν) ἐχταράσσεσιν 24, 87,01, 97. 3090. (πρὶ. ΟἾγΥ- 
{οἵϊ, 111. χα ς. χὶϊ!. ,46. ΤΤβεοάοτεί. 1]. οἰ. ἐδ 

ΧΙΠ. ᾿Αλλὰ νῦν καταςήσεται) αλλᾶ νυν ἀναζήσεται 93, τού. 

αλλᾶ νυν καϑεσθησετᾶι 233. τηᾶγρ. εἰς κρίσιν τὸς ὅζο. 244 ἔπ. οοηλ.] 
εἰς κρίσιν τὸν λαὸν αὐτῷ Τυδίπ. Μ. ]. οἷ. εἰς κρίσιν Κύριος] Κυριος εἰς 

κρίσιν 301. Κύριος] ῥγεεπιῖϊε. ὁ 93. καὶ ςήσει ὅς. δὰ ἔη. οὐχ. 
καὶ ςήςει τὸν λαὸν εἰς κρίσιν Τϊάγτη. ἀδ Ττίη. 1. οἷ. καὶ ςήσοι εἰς 

κρίσιν] α 301. οἰ βαιϊκῖξ ἐπ ἡκάϊεῖο ΓΤ τῖα!]. τὸν λαὸν αὐτῷ] ῥγαρυηῖεῖ, 
προς 301. ᾿ 

ΧΙΨ. Αὐτὸς Κύριος} ργοεπηίτε, καὶ }ιπ. Μ.]. οἷ, Αὐτὸς Κύ- 
ριος---ὦρχ,. αὐτι] αὐτὸς ὁ Κύριος εἰς κρίσιν ἥξει μετὰ τῶν τρρεσξυτέ- 
ρων, καὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων τῇ λαξ, Ῥτοοορ. ἴπ ΟΑΐ. Νῖς. τοπι. ἴΐ. ρ. 
70. μετὰ τῶν τορεσξυτέρων) ργατηϊί. καὶ (ρυπϑεῖβ ποῖδῦ) 203. 
μετὰ τῶν τρεσῦ.---ἀρχ. αὖτ] εμηὶ ργφιγίεγὶς εἰ ἀγεἠοκείδως 2ορμἶὶ : 
Τεπι]. τῷ λαᾷ] Ἢ τετεὲ 23. -Ἔ αὐὑτε φοὄ. καὶ μετὸῶ τῶν] 
α μετὰ Ταΐπη. Μ, 1. οἷς, αὐτῷ] αὐτῶν ΧΙ], 22, 304. ὑμεῖς δὲ ὅτο. 
υΐχυε αὐ ἤἥπ. οοη). ἴ64.] λ 93. τί ἐνεπυρίσατε] ετ, ἐνεπυρισατε 87. 
λ τι 90. τι ἐνεμπυρισᾶτε (εχ (ΟΓΥ. ἃ ΡτΠΊ8 πηδηι} 147. τὸν ὠμπε- 
λωνά μου] α τὸν 87. μὲ τὸν αμπελωνὰ 3203, 307. καὶ ἡ οοπαγὴ] 
ΜΕῚ 401: καὶ ἡ ὡρπαγὴ τὰ τΐωχε] ἐἰ γαρίπας »πεν οὶ Γεῖτῖα]. τῷ 
ὩΊΩΧΕ] τῶν πἴωχων 3.06. ὑμῶν] “ τι ὑμεῖς αϑικειτε τὸν αμπελωνα 
μου 3ος; 307. 

ΧΝ. Τί ὑμεῖς] ὑμεῖς δὲ τι 301. καὶ τὸ πρόσωπον] καὶ τῶ προσωπα 
22,26, 36,48, ςτ, 62, 90,147, 233,301. τῶν π]ωχῶν] των ταπεινων 
22, (36. οοιτ. ἃ ροϊετότὶ πιδπὶ αἱ ἷπ Ἐά.) 48, τ, ό2, 9ο, 147, 233, 
301. ΤυΠῖπ. Μ. 1. οἷς, καταισιχύνετε] -- φησι Κυριος, Κυριος -ςρα- 
τιων (22, 48. Τ0Ὁ 5) ςι, ὅς, 87, 90, ΟἹ, 97, 147, 4.8, 300. Οοπιϊ. 
ΑΙ4,  εδάεπ), πἰῇ τῶν ̓ ςρατιῶν, {10 ας ἴπ ομᾶγ. τηΐπ. ΑἸδχ. - φησι 
Κυριος ςρατιων 36, 109, 233, 302. κατῃσχύνατε Τυίη, Μ. ἴος. εἰε. 
Ἔ φησι Κύριος ὁ βασιλεὺς σαβαώϑ. Οεοτρ. - εαάεπι, ἤπο ὁ βασι- 
λεὺς, δαν. Μοίῃ. ὌΝ 

ΧΥΙ. ὙΤάαδὲ λέγει Κύριος] -[- ὁ ὧν “6. κ -Ἐ σαξαωϑ 49. τάδε λέ: 
γε: ὁ Κύριος ἐπὶ τὸς ἀρχέσας ϑυγατέρας Σιὼν Οἰιγίοί, [ἢ], κατ. (ΟΕ, 

6. 

8.. 

[ο. 

11. 

12. 

3. 

14. 

16; 

16. 



ΚΕΦ. ΠΙ: 

18. 

10. 

20. 

21. 

24: 

25. 

Οὐρτγ. 

ΗΠ ΣΑΊΙΑΣ. 

γατέρες. Σιῶν,, καὶ ἐπορεύϑησαν ὑψηλῷ τραχήλῳ, χαὶ ἐν γεύμασιν ὀφαλμῶν, χαὶ τῇ πορείᾳ. τῶν 
17. πἰοδῶν ἅμα σύρεσαι τὰς χιτῶνας, χαὶ τοῖς ποσὶν ἅμα. παΐζεσαι, Καὶ ταπεινώσει ὁ Θεὸς ἀρχό- 

σὰς ϑυχατέρας Σιών" χαὶ. Κύριος. ἀνακαλύψει. τὸ σχῆμα αὐτῶν Ἐν τῇ ἡμέρᾳ. ἐχείνῃ, χαὶ ἀφελεῖ 
Κύριος τὴν δόξαν. τῇ ἱματισμξ αὐτῶν, τὰ ἐμπλόχια, χαὶ τὰς χοσύμξες, χαὶ τὰς μηνίσχους,. Καὶ 
τὸ χάϑεμα, καὶ τὸν χόσμον τῷ ̓προσώπα. αὐτῶν, Καὶ τὴν σύγϑεσιν τῷ κόσμε τῆς δόξης, καὶ τὸς 
χλιδῶνας, καὶ τὰ ψέλλια, “αὶ .τὸ ἐμπλόκιον, χαὶ τὸς δακτυλίους, χαὶ τὰ. περιδέξια; Καὶ τὰ 

. ἐνώτια, χαὶ τὰ τεριπόρφυρα, χαὶ τὰ μεσοπόρφυρα, χαὶ τὰ ἐπιδλήματα τὰ χατὰ τὴν οἰχίαν, χαὶ 
τὰ διαφανὴ Λαχωνιχὰ, καὶ τὰ βύσσινα, καὶ τὰ ὑακίνϑινα, χαὶ χόχκινα, καὶ τὴν βύσσον, σὺν χρυ-- 

σῷ χαὶ ὑακίνϑῳ συγχαϑυφασμένα, καὶ ϑέριςρα χατάχλιτα. Καὶ ἔςαι ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας, κονι- 

ορτόρ' καὶ ἀντὶ ζώνης, σχοινίῳ ζώσῃ" χαὶ ἀντὶ τῇ κόσμου τῆς χεφαλῆς τῇ χρυσίου, φαλάχρωμα 
“ ἃ ἊΨ» Ν 3 ν" "᾿ φ ρ᾿ ᾽ ΄ ΄ 

ἐξεις διὰ τὰ ἐργαὰ σου: χαὶ ἀντὶ τῇ χιτῶνος τ μεσοχορφύρου, πεεριζώση σάἄχχον. Καὶ ὁ υἱός 

σου ὁ κάλλιςος ὃν ἀγαπᾷς, μαχαίρᾳ πεσεῖται" χαὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν, μαχαίρᾳ “σεσδνται, καὶ 
ταπεινωθήσονται. Καὶ σενϑήσεσιν ἃ αἱ ϑῆχαι τὸ χύσμου ὑμῶν’ καὶ χαταλειφυήση μόνη, χαὶ 

εἰς τὴν γὴν ἐδαφισθήση. 

ΚΑῚ ἐκιλήψονται ἑπ]ὰ γυναῖχες ἀνθρώπου ἑνὸς, λέγουσαι, Τὸν ἄρτον ἡμῶν φαγόμεϑα, καὶ τὰ 
ἱκάτια ἡμῶν περιξαλέμεϑα, -λὴν τὸ ὄνομα τὸ σὸν χεχλήσϑω ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἄφελε τὸν ὀνειδισμὸν 

χὶ, ς92.) ὑψώϑησαν--τραχήλῳ] ἐπορεύϑησαν αἱ ϑυγατέρες Σιὼν 
ὑψηλῷ τραχήλῳ ΟἸεπι. ΑἸεχ, Ρ. 296. αἱ ϑυγατέρες Σιὼν] αἱ ϑυ- 
γατερες ὑμῶν 93. αἱ ϑυγατέρες αὐτῶν ΟΠ γον. 1. οἷ. ὑψηλῷ ἡρα- 
χήλῳ] ργαπητι, ἐν Τυδίη. Μ. Ρ. 190. τραχήλῳ) τραχηλων 303. 
καὶ ἐν νεύμασιν] λ' εν 225) 306, 41, 48, 40, ς1) 62, 93, τού, 144») 147. 
233, 301, 2ο6. Ομιγίοί, ἰος. οἶς, Ογε}}. Αἴοχ. 11, 633. Βαθεῖ ἐν ἴῃ 
ομιαγαέξ. τηΐποτε Αἰεχ. καὶ τῇ ὅς. δὰ ἤη. οὐπι.} ὥμα τπαίζεσαὶ 
καὶ σύρεσαι τὰς χιτῶνας. Τ1ππ. Μ. 1. οἴ. καὶ τῇ πορείᾳ] καὶ τὴν 
πορείαν 93. τῶν ποδῶν] λα ΟἸεπ,. ΑΙεχ. 1. οἷ, ἅμα σύρεδαι] τ΄. 
36, 48, ς1- συρεσιν μὰ 93. ἅμα παιξεσαι (ουπι παιζεσαι ρυπο- 
(8. τιδιδίρ εἰ ἷπ τρᾶγρ. λεγε. συρεσα!) 303. κα ἅμα ΟΠ γίοί. 1. εἰξ, 
ἅμα σύρ. τὰς χιτ.} ἰγαλοπίος ἐμπίρας Ογρτ. ἅμα παίΐζεσαι] , ἅμα 
(Ιεαιϊ. ΑἸοχ. 1. οἷς, 

ΧΥῚΙ. ὁ Θεὸς] ΡγΩΕΠΪ τ. Κύριος 24. Κύριος 87,91, 97» 228, 300. 
ΟΘοερῖ. ΟΠ γί. 1. εἶς, ὠρχέσας ϑυγατέρας] (τ. 26. ἀρχεσας και 
ϑυγατεραὶ τορ. τὰς ϑυγατέρας ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ. Σιών] -- νπο- 
λοζεσαι τὸ ομμα, καὶ ταρεκκλινεσαι, δεγμα. τῦονηρᾶς ἐχφερασι ὥρο- 
αἱρέσεως. 3ος. Κύριος ἀνακαλύψει!) α Κύριος ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ομιγίο. 

]. οἷ. ἀνακαλύψει) αποκαλνψεῖ 111, ΧΙ], 49, τοό, 144. τὸ σχῆ- 
μα αὐτῶν] -ἰ- κυκλωσει γαρ ἐκαςὸν ἡμῶν τα διαξημαΐῖα αὖτε, και αἱ 
πράξεις ἐν τοις ιδιοις γνωριμασι πιρησονται. 30. τὸ αἰσχύνωμα αὐ- 
τῶν ΟΟΗφὶ. 

ΧΥΤΙΙ. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ---ἰματισμῖὲ αὐτῶν] ΕἸ ατίεγει Τοπείπες κἰο- 
γίανι υρβὲς ᾿!αγήσα, εἰ ογιαπιοπία εασιρι, ΟΥ̓ΡΤ. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] 
α Ουγίοί. 1. εἰ. καὶ ἀφελεῖ] καὶ ἀφελη 62. α καὶ 3.04. ΚΕύ- 

ριος5] α ΟΙεγίοἵι. 1. εἰς, τὰ ἱματισμᾶ αὐτῶν] -ἰ- καὶ τὰς κοσμες αὖ- 
τῶν (ΧΙ]]. πηᾶγρ. τὸν κοσμον) 26, 40, 93» 144. 233» 230, 303, 306. 
ΑΙεχ. Ογη!]!. ΑἸςεχ. 1. οἷ, -Ἔ τὸν κοσμον ἀυτων 22. -Ὦ καὶ τον κοσ- 

μὸν αὐτῶν 36, 48, ς1, 62, φο, 147, 3ος. (307. υἱ νἱἀεῖιγ.) καὶ τοῦ 
κοσμδὲ αὐτῶν 41. τὸ ἰλασμδ αὐτων. και τὰς χοσμὲς αὐτῶν τοῦ. τὰ 

ἐμπλόκια] ργαπετί. καὶ δό, 36, 41, 48, 49, ς1, 62, 90, τού, 144) 147» 
233, 303, 3ο6. ΑΙεχ. Ογη}!, ΑἸεχ. ἰος. εἰϊ. α 87, 91, 97, 109, 228, 

302, 30ς, 3079 3099. ΟΟΠΡΙ. ΑΙά. Θϑοῦρ. τῶ ἐμπλόκια δες. δὰ Βη. 
φοπι. 2.1.] α Ομ εγίοί. 1. οἷς. κοσύμξους] σοσυμξους (ουπι δος Ρῃπο- 
ἐδ ποίδῖ.) 93- αναδεσμος τού. τηᾶγρ. δ 8]. τη. 

ΧΙΧ. Καὶ τὸ κάϑεμα] και το καταϑεμα οΙ. Καὶ τὸ κάϑεμα 
ἃς. υἵχιε ὦ ἔπ. σοπλ. 21.] δ᾽ οἰὐενίν»είπαϊια, δἰ σγηρλία:, εἰ δοίγοπαίηπι, 

εἰ ἀεχιτα]ία, φὲ ἀπππΐος, εἰ ἱπάμγες εἰ “Μετῖοα οὐπίόχία φηπὶ απο εἰ ἀγαεϊπιἦο. 

αὐτῶν} ἂντῷ 93. 
ΧΧ. Καὶ τὴν σύνθεσιν] καὶ τὴν σύνεσιν 111, τοό,20ς. τῇ κόσ- 

μ8} τῇ τροσωπου 93. τὰ κόσμου τῆς δόξης} τῆς δοζης του κοσμου 

αυτῶν 41. "τῆς δόξης] -Ἐ αὐτῶν 24, 26, τού, τ44. ΑΙεχ. -Ἐ αντων, 
χαι τὰ βραχιδρια 230) 306. καὶ τὰς χλιδῶνας] καὶ τους χληδονᾶς 
90. ᾿καὶ τὰ ἐλλιαν καὶ τὸ ἐμπλόκιον] καὶ τὰ ἐμπλοχιὰ καὶ τὰ 

Ψελλίια 3093. καὶ τὸ ἐμπλόκιον] α 24, 87, 97, 228. ΑΙά. καὶ 
ται ἐμπλοκιὰ 91, 3084, 307, 309. ΘοΡΙ. καὶ τοὺς δακτυλίους] 
Ῥγεταϊτῖ, καὶ τά ἐνωτια 23,307. χῶι τοὺς δακτυλες ξ1. κ καὶ 87. 
Ργδτηϊῖ, καὶ ἐνώτιον 3ος. καὶ τὰς δαχτυλίους καὶ τὼ περιδέξια] 

καὶ τὰ τοεριδεξια καὶ τοὺς δακτυλίους Χ]1, 26, 9οο, τοῦ, 144. 239, 
306. ΑΙεχ. καὶ τὸ τοεριδέξια} καὶ τὰ επιδεξια 54. -" καὶ τὰ 
ἐμπλοχια 87, 228. ΑἸά. -Ἑ καὶ τὸν χοσμον αὐτῶν, καὶ τὰ ἐμπλοχια 
109. κα 30ος. 

ΧΧΙ. Καὶ τὰ ἐνώτια] Ῥγδϑπιῖῖ. καὶ Τὰ ἐμπλοκια 97. καὶ 30ζ. 

α καὶ τὰ ΑἸά. ἐκιξλήματα) δοκιμα (Πιργαίοτίρι. δ αἱ. πι.) τοά. 
τὸ κατὼ τὴν οἰκίαν] α τὰ 91; τοῦ. Οοπρὶ. ΑἾΟΟ, 402. αὐτὰ 
804. καὶ τῶ διαφανῆ] καὶ τὰ Οοπιρί. ᾿ καὶ τὰ βύσσινα, καὶ τὰ 
ὑακίνϑινα} τοῦ» 302. - καὶ κόκκινα] καὶ τὰ κοκκινα ΧΙ], 22, 24) 

- 26, 26, 41) 48, ςτ, 62, 90, 1ού, 109» 233» 302, 200. ΑΙΕχ. κα 147), 

303, 304, 307. καὶ τὴν βύσσον] α 147. σὺν χρυσῷ] συν χρυσιω 

ΧΙ, 23, 26, 41, 40, 90, 91) 93» 97» 1οό, 1445) 328, 233, 302) 303, 
4ος, 306, 309. ΟΟμΡΙ. ΑΙεκ. καὶ ὑακίνθῳ] κάι υακινϑίνω τοῦ; 
συγκαϑυφασμίνα) συγκαϑυφασμενὴν 42, 24, 36, ς 17 62, δο, 97, 100, 
147) 228. ΟΟμρ]. ΑΙ4. συγκαϑυφασμενη 87, 91. (93. υἱὲ νἱάοζυγ.) 
καϑυφασμενῶ 304. καὶ ϑέριςρα] καὶ τα ϑέριξρα 24. 41. χαὶ ϑὲ- 
ριςα 302. κατάκλιτα } Ἔ τὰ χρυσιου 229 48, κ1,) 62, 147,.233. 

Ργϑτηϊῖ. τὰ 24. 41. κατακλειξα τα χρυσίου 36, 228. κατακλειςὰ 

40. 87» 91, 97, 100, 362, 3090. Οὐπηρὶ. ΑἸΙά. και τὰ καταχλιτὰ 90. 
καὶ τὰ χλιτὰ τὸ χρυσιου 93. καλλιςὰ 303. ᾿ 

ΧΧΙΝ. Καὶ ἔςα!}) α ἐραι ἴορ, 3902. ὥντὶ ὀσμῆς ἡδείας] ἀντὶ 
οσμῆης εὐωδιας 49. ἀντι οσμῆς ἰδιας 62.147. ΠΟΙΤ. τη. σός. υἱ ἰπ Ἑά.) 
Ῥγβσηῖ. καὶ Ογή!!. ΑἸεχ. ἴϊ. 127. καὶ ἀντὶ--- ζώσῃ} αὶ οὐπὶ ἱπίετ- 
τηθὰ. 62. καὶ ἀντὶ ζώνης ὅς. 84 ἤπ. (οπ|.} καὶ ἀντι. τὰ χιτῶνος τὰ 
μεσοπορφυρου τπεριζωσοι σάκκον. καὶ ἀντι τῇ κόσμου τῆς χεφαλῆς σου; 
φαλακρομα (ἢ) ἐξεις δια τὰ ἐργα σου. ταυτὰ σοι ἀντὶ καλλωπισμδ." 
147. τῆς κεφαλῆς] - σοὺ 22, 48, ς΄, ὅ2, 93. ΟΠιγίοῖ. Ἰ. εἷξ, 
τῷ χρυσίου) κα 22, 48, ξ΄, ὅ2, 93, τορ. ΟΠιγίοῖς. 1. εἶτ, τὰ χρυσᾷ 
Ογηϊ!. ΑΙεχ. 1. οἷς. ἕξεις διὰ τὰ ἔργα σε} α τορ. (302. υἱ νἱάεῖατ,) 
καὶ ἀντὶ τῷ χιτῶνος] α τε χίτωνος 49. ἄντι δὲ ΤῈ χιτῶνος 303, 304, 
207. ΟἸγίο. 1. εἴ, σάκκον] “ ταντὰ σοι ἀντι καλλωπίσμου 22. 
46, 48, ξι, ὅ2, 900. “Ἐ ολάεπὶ, ηἷῇ καλλωπισμου σουγ 93. ΤὨΆΓΡ. 

Ἔ εαάεῖι, μὺὲ σοι, 233. 

ΧΧΥ. ὃν ἀγαπᾷς] ὃ ὃν σν αγαπᾶς 24. ὃν ἡγαπησας 304, 305. 

καὶ Ὁ ; ἰσχύοντες καὶ οἱ ἐσίχυροι 91597», 228, 300. ΘΟ οπιρὶ. καὶ οἱ κυ- 

ριενοντες ὑμῶν, ἡτδν οἱ ἰσχυροι 109, 302. 'καὶ οἱ ἰσχύοντες---πεσῶν- 
ται] αὶ οὐπὶ ἱπίεγπηεά. 8). καὶ ταπεινωθήσονται] “Ἕ οἱ ἀνομοι καὶ 
οἱ ἀμάρτωλοι αμῶ 36. -- ελάεπὶ;» ἤπε οἱ ἔξουπάο, 228. τηᾶγρ. α 100; 
402. εοτρ. καὶ ταπεινωθήσεται 147- 

ΧΧΥῚ. καὶ καταλειφϑήση ὅζο. τἀ ἤπ. οοπ).} α 3ος. 

1. ἑπῆὰα γυναῖκες} -ἘΠεν ἡμερῶ εκεινη 22. (228. τηλγρ.) “Ἐ ἐν τῇ 
ἡμερῶ εἐχεινὴ 36, 48, ς1, 62, 9Ο, 147» 233. (ΑΙεχ. Ὁ Χ ἴπ οδαγ. πϑὲπ.) 

ἀνϑρώπου ἑνὸς] Ἔ ἴκᾶαιου (ἔργα [1π.}) 22. αὶ ανϑρωπου 62, 147. τ. 

303. Ἑ ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρα Οοπιρί. τὸν ἄρτον ἡμῶν] τὸν ἄρτον 

ὑμῶν ΑΙά. φαγόμεδα] φαγωμεϑα 1445 393: ΑἸά. , Ογπ]!. ΑΙαχ. ἵϊ. 

68, 39. καὶ τὰ ἱμάτ. ἡμῶν] καὶ τὼ ἱμάτ. ὑμῶν ΑἸά. στρι- 

δαλέμεϑα] περιδαλομεϑα τού, 233. τεριδαλωμεϑα 147. ττερι- 



ΗΣΑΙΑΣ. 

ἡμῶν. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐπιλάμψει ὃ. Θεὸς ἐν βελῇ μετὰ δόξης ἐπὶ τῆς γῆς, τῇ ὑψῶσαι χα 
" 

ΚΕΦ, ΙΥΡ, 

ἢ 2. 

δυξάσαι τὸ καταλειφθὲν τὸ ̓ Ισραῆλ." Καὶ ἔςξαι τὸ ὑπολειφϑὲν. ἐν Σιῶνς καὶ τὸ καταλειφϑὲν ἐν 3. 
᾿Ἱερεσαλὴμ, ἅγιοι χλησήσονται πάντες. οἱ γραφέντες εἰς ζῆν ἐν Ἱερεσαλήμ. | Οτι πώ Κύ- 4. 

ριος τὸν ῥύπον τῶν υἱῶν χαὶ τῶν ϑυγατέρων Σιῶν, 58: τὸ αἷμα ἐκκαϑαριεῖ ἐκ μεσὰ πντῶν; ἐν πνεύ- " 
ματι χρίσεως χαὶ πνεύματι χαύσεως. Καὶ ἥξει, χαὶ ἔςαι πᾶς τύπος τῇ ὕρες Σιὼν, χαὶ πάντα τὰ ς. 

᾿ Ζ΄ 3 “Ὁ 7 ΄ ς “ “ ε ρο Ν Ν νν : 0 ἔγου γυχτὸ χαὶ 
“εριχύχλῳ αυτῆς σχιᾶσει γεφελῃ ἡμερᾶς,; τὰν ως χαπνδ αι φωτος πυρος ζα! [ φ 

Ν 93 Ἂ 7 χ 99 ͵΄ Ν, 9 9 4 

πάση τῇ δόξῃ σχεπασϑήσεται. - Καὶ ἕςαι εἰς σχιὰν ἀπὸ χαύματος, χαὶ ἐν σχέπη χαὶ ἐν ἀποχρύ- 
[ 1] 7] 

’ὔ’ ΝΟ ς ἰδὲ 

φῳ ἀπὸ σχληρότητος καὶ ὑετδ. 

ἧ: ρο. ἃ ἢ, Δ οΣΣ 3 νι »»ϑ  Ὑ ΓΦ τ ΑΣΩ δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ἄσμα τῇ ἀγαπητξ μου τῷ ἀμπελῶνί μου" ἀμπελὼν ἐγενήϑη τῷ ἡγαλη- 
μ“ Ζ Ν 3 ῳ ν᾽ “4 Ἅ», : μένῳ, ἐν χέρατι, ἐν τύπῳ πίονι". Καὶ φραγμὸν περιέθηκα, χαὶ ἐχαράχωσα, χαὶ ἐφύτευσα ἄμπε-- ϑ 4 

ὃ ΄ 39 ν»ὸ Ης ΄ » 3 9 .Ὁ »ν ρὸ λον σωρῆχ, χαὶ ὠχοδόμησα πούργον ἐν μέσῳ αὐτξ, χαὶ ππρολήνιον ὡρυξὰ ἐν αὐτῷ, χαὶ ἔμεινα τοῦ 
᾿ ὴγ. χαὶ ἐποίησεν ἀχά Καὶ γῦν οἱ ἐγοιχξ ἐν ἿἹ λὴμ, χαὶ ἄνθρωπος ποιῆσαι ςἀφυλήν; χαὶ ἐποίησεν ἀχάγψας, αὶ νῦν οἱ ἐνοιχδντες ἐν Ἱερεσαλὴμ, θ 

ρ " “ὥ,ἊΡ; ζά ΄ 4 | "ἄν 3 ΦῸρ Ἂς τϑ ᾿Ιόδα, χρίνατε ἐν ἐμοὶ χαὶ ἀγαμέσον τῷ ἀμπελῶνός μΕ. Τί ποιήσω ἔτι τῷ ἀμπελῶνί μᾶδ, χαὶ 
ρ ρἂ “π᾿ - Ε ΝΣ .ν, » “2 ω .- »  Ὃ οὐχ ἐποίησα αὐτῷ ; διότι ἔμεινα τῇ ποιῆσαι ςαφυλὴν, ἐποίησε δὲ ἀχκάνϑας. Νῦν ϑὲ ἀναγγελῶ 

΄ ρ, ρ. 3 μ᾿ Ν 9. ν. .» 3. ; Ζιυς - ὑμῖν τί ἐγὼ “ποιήσω. τῷ ἀμπελῶνί. μου ἀφελῶ τὸν φραγμον αὐτϑ, χαὶ ἐςαι εἰς διαρπαγήν" χαὶ 

ξαλλομεϑα 304. τποεριδαλλώμεϑα ΟΥη]}]. ΑἸεχ. ἢ. 6)8. τολὴν τὸ 
ὄνομα τὸ σὸν] τολὴν τὸ ονομνῶ σοὺ 22, 23, 48, ξ΄, 62, 87, οο, ΟἹ, 939 
97» 144, 147, 228, 233) 303, 304) 30ς, 300. ΟΟΙηρΙ. ἄφελε] αφε- 
λετε οἱ. (93. ἔστ. οἴ!πι αι ἤη411.) τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν] τον ονειδισμιον 
ἀφ᾿ ἡμῶν 303) 304. (3ος. υἱ νἱάείυτ.) 

11," Τῇ δὲ ἡμέρᾳ, ἐκείνῃ] ἐν δὲ τὴ μέρα εκεινὴ 87. ἐν τῇ. ἡμέρα 
ἘΧΕΙΡΉ ΟἹ, 97. 228, 209. Ο(οπιρί. ΑἸά. Ευέοθ. ει. Ἐνδηρ. Ὁ. 68. 
λ δὲ. τοῦ, 144, 233, 302. Ογγ}, ΑἸεχ. ν. 38ς. 8ίαν. Μοίᾳ. ἐπι- 
λάμψει} λάμψει 11. ὁ Θεὸς] ὁ Κύριος 304. Κύριος 307. ἐν βε- 
λῃ---τῆς γῆς] ἴπ' ἐρη βίο νρεν ἐδγγσης .. .. Αυξι. Ο, ει. Τεῖ. δρυά 
Αὐρ. ἐπὶ τῆς γῆς} αὶ τῆς 26,41. τὰ ὑψῶσαι] τε δοξζασαι οο. 
καὶ δοξάσαι] καὶ του δοξασαι 42, τ, 6., 93» 1479 233.) 306. Ευΐεδ. 
θέρη. Ἐνδηρ. Ρ. ὅς. καὶ υψωσαι ρο. 

ΠΙ]Ι. Καὶ ἔρκαι τὸ ὑπολειφϑὲν] α 36, 6. Ἐυΐεδ. 1. εἶξ. τὸ ὑπο- 
λειφϑὲν] το καταλειφϑὲν 25, 48, ει, 90, 93) 1477). 233. ἐν Σιὼν] τα 
Ισραηλ ἐν Σιων 22, 48, ξι, 90, 93» 147, 233. ἐν Ἱερασαλὴμ 15] 
λ ἐν ΟἹ, 97. ΟΟπηρί. τσᾶντες οἱ γραφέντες] τσαντες οἱ κλήϑεντες 24. 
α οἱ γραφεντεῷ 3.04. εἰς ζωὴν) κ23ς. εἰς ζωὴν ἐν Ἱερεσαλὴμι] εν 
[ερεσάλημ εἰς ζωὴν 303. ἐν Ἱερεσαλήμ, 29] εν Ἰσραηλ᾽ ό2. εἰς Ἱερε- σαλήμ, Ἑυΐεῦ. 1. εἷς. (ΟΕ, Ρ. 68.) ᾿ 

ΙΝ. Σιὼν} α τορ, 102. ᾿Ισραὴλ ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 282. - καὶ τὴν 
Ἱερεσαλὴμ 14. Οσάϊΐςε5 ϑεγρὶϊ. καὶ τὸ---αὐτῶν] α δὔπὶ ἱπίειτηοά, 
Ὑμεοάοτέϊ. ;. 934. ᾿ καὶ τὸ αἷμα] Ὁ Ιερεσαλημ, 22, 24, 36, 48, 40, 
51, 62, 87, 90, 91, 93» 97) 100, 144. 147, 228, 233, 302, 303, 304, 305») 307. Οὐπηρὶ. Α]ά, (ΑἸεχ. (00 ας ἴῃ σμδγδέξ, πΐμοσε.) 8ῖαν. Μοί. 
τὸ αἷμα ἐκκαϑ. καϑαριεῖ τὸ αἷμα ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἴ, ἐκκαϑα.- 
θιεἶ] καϑαριει τορ, 392. ἐκ μέσου αὐτῶν] εκ μέσου αὐτῆς ΟἹ, 93, 
975) 228. (οπηρί. ΑἸΔ. ἐν πνεύματι κρίσεως] α εν 22, 36, ό2, 147, 
233. ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἶς" . 48. τευμα κρίσεως 93. καὶ πνεύματι 
καύσεως] καὶ ἐν πνευμῶτι καυσεὼς 23» 49, 1445.303, 304, 30γ. Ὁϊ- ᾿άγπι. ἀε Ὑτίη. Ρ. 276, 2ο4. Οὐ], ΑἸεχ, νοὶ. 1. Ραγί. 1. Ρ. ς ς8. εἰ Αἱ. λα χᾶι 48. καὶ πνευμὰ καυσεως 93. κοῦ. και πνευμᾶτι καυσωνος 230. ᾿"Βαθεῖ ἴῃ ἐπιαγαέξ, τηΐποσα ΑἸδχ. 

Ν. Καὶ ἥξει] -Ἑ Κύριος (.2. ῬΓΟΡΕ Ἔγαίιπη) 48, ς 1, 62, 9ο, 147, 228, 233, 30ς. καὶ ἥξει καὶ ἀφίξεται Κύριος ς Οοάϊςεεϑ8 δεγρ, τῷ ὄρους Σιὼν] α Σιων 8). τὰ τοερικύκλῳ αὐτῆς] , τα 109, 202. σκιάσει---νυκτὸς] Ξγοίερεί πμόξε ρὸν αἰϊενα, οἰ ἰωριθη ἐρπί: βαριπιαπεὶς ἐπ ποόϊε. . «αν ν ΐετοη. «καὶ ὡς καπνϑ] α καὶ ὅ2. καὶ ὡς κᾶπνος 307. καὶ φωτὸς] καὶ ὡς φωτὸς 22, 24, 41, 48, 40, ςτ, 62, οο,93, τού, 144, 147, 233) 303.) 304) 3ος, 306. Αἴεχ. τπουρὸς καιομένου] ἰγ. 22, 26, 48, κι. λσυρος 304. καὶ πάσῃ] κα και ΧΙ], 24, 26, 41, 48, 40, 51» 90, 91) 97, τού, 1ο0, 144) 147, 228, 233, 302, 393, 304, 306, 307. (Ομ ρ]. ΑἸά. Θβογρ. 8ῖαν. Μοίᾳ. Βιαθεὶ καὶ ἰῃ οδατρᾷ. ΓΠΪΠΟΥΕ ΑΙεχ. τῇ ϑόξη] -Ἡ Κυριου τού. ΑΪδχ. σκεπασθήσεται) καυσϑη.- σετᾶι 93. σχεπασϑήσονται τοῦ. 
ΝΙ. εἰς σκιὰν] - Ἴμερας 42, 36, 48, ςι, 62; οο, 93» 147, (228. ἔργα Ππ.) 233,).3ος. (ΑἸεχ. 0 Χ) σκιῶ 12 Οοάϊοες δεῦρ, ἀπὸ χαυματος ὅς. 4 ἔπ, οογη.} ἀπὸ καύματος καὶ ὠπὸ σκληρότητος καὶ ὑετ ῥύσεταί σε. ΟΕ ΙοΙ.. χί!. 2 ς6. ἀπὸ σκληρότητος] Παδεῖ οπὸ ἴῃ οβαγαέξ, τηϊβογο ΑἸδχ. ᾿ καὶ ὑετ8] α και 90, 93. : ΄ 

Ι. λσω δὴ] οπιο δὴ Θεοτρ. τῷ ἠγαπημένῳ] -᾿ μου Οοαρὶ. 
τὰ ἀγαπητβ μου] κα μου (ΧΠ]. δάαϊε, ἴῃ πιᾶτρ.) 24, 40, 90, τοῦ, (147. 
ταίαγα ἀεἰει.) 233, 306. Οτήρεῃ. 111. γγς. ΟΘδογρ. Βδθεῖ μου ἴῃ οβᾶγ. 
τηϊηοτε ΑἸεχ. τῷ ὠμπελῶνί μου] τῶ ἀμπελῶνι αὐτῷ Οοῃιρὶ. 

1. Καὶ φραγμὸν] - αὐτῇ Ομεγίοῇ, νἱῖ. 28. (αὐτῷ χὶ. 34.) 
Καὶ φραγμὸν τοεριέϑηκα] καὶ φραγμῷ ἔφραξα ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. φραγμ. 
περιέϑ. καὶ ἐχαράκ.] φραγμῷ ἔκλεισα, χάρακι ἐτείχισα, σκόλοπα 
ἐκόσμησα 8 Οοάϊςε5 δεγρὶ!. σωρὴκ] σωρηχ 1Π||22, 26, 36, 48, ξ1, 
87, 90, (91. Τιργαίοτίρε. 80 ἃ]. πὶ. ἐκλεκτὰ) 97, τος, 144, 228, 233, 
302) 303, 30ς. (οπΊρ]. ΑἸά. ἐκλεκτὴν ({πργαίοτῖρι.) 40. σωριχ' 93. 
δογειὰ ει. 1,Αῖ. εχ Βγονίαγσ. Μοίβγω "ῦ. ἐν μέσῳ αὐτῷ] ἐνωπιον αὐτὰ 
93. ἕν μεσὼ αὐτῆς 304, 3ος, 307. α Οήρεῃ. ἰϊ. «΄6, ἐν αὐτῷ] εν 
αὐτῇ 303, 304, 30ς, 30). καὶ ἔμεινα] κακαὶ 3.94.ἁἩ καὶ ἐποίησεν] 
ἐποιῆσε δὲ Χ]], (22. εχ σοττ.) 24, 26, 36, 40, 6:, 90, 935 Ιού, 144, 
147, 233,303, 304, 3οξ, 306, 307. ΑἸεχ. ΟΒιγίοί χὶ. 230. ΤὙποο- 
ἀογεί. 11. 12ς2. 

11. Ηἰς εἰ δαιιοηβ νεγίωβ ἀείῃπε ἰπ Οοάϊοε τοό. Καὶ γὺν--- 
τε Ἰώδα] καὶ νυν ἀνϑρωπος τὰ Ιβδα καὶ οἱ ἐνοικεντες ἐν Ιερασαλημ 
ΧΙ, 36, 40,» 935 144, 233, 230, 306. ΑἸεχ, Βς 5 οὐπὶ οἰκὸς ΡῸ ἂν- 
ϑρωπος, 26. ἔς, ἤης εν, 48, ς1, 90, 303, 30, 307. καὶ νυν. ανϑρω- 
πος τῇ δα καὶ ἐνοικεντες ἱερεσαλημ 22. καὶ νὺν ὃ ανϑρωπος τῇ 
Ι5δα καὶ ἐνοίκεντες Ἱερεσαλημ 24. καὶ γὺν ανϑρωπος τὰ [εδα και οἱ 
κατοικξντες εν ἱερεσαλήμ ὅς, 14). καὶ γὺν ἄνϑρωποι τῷ Ἰάδα καὶ οἱ 
κατοικάντες ἐν Ἱερεσαλὴμ ΟἸγίοῆ. 1. οἶς. ἢς, οὨ ΠῚ οἶκος ΡΙο ἄνϑρω.- 
ποι, ΤΒεοάοτεῖ, ᾿ἰ. 1218. ἐν Ἱερεσαλὴμ] κα εν 41, 87, 91, 228. 
Οομρί. καὶ ἄνϑρωπος λχᾶι 23. κρίνατε] κρινᾶτε δὴ 87,01, 97, 
228, 300. Οοιηρὶ. (ΑἸεχ. ουηι δὴ [Ὁ χά ἰῃ οδιαταῶ. τηϊπογα.) Χρινᾶατε 
μοι 304. ἐν ἐμοὶ ὅτε. δὰ ἔῃ. οοπι.] ἀναμέσον μου καὶ ἀμπελῶνός 
μον. ὅϊαν. Μοίᾳ. 

ΙΝ. Τί ποιήσω---ἐκ ἐποίησα αὐτῷ} αὶ οὐχ ἱπιεγτηδά. Ὑπεοδοτεῖ. 
], οἷ, ὙΓ ποιήσω ἔτι] αὶ ετὶ 41. τι εδει με ποιῆσαι 3ος. ΟἸΠιγίοῇ. 
νἹ]. 6γ2. ((. χί. 230. εἴ αἱ.) - τί ἔτι τσοιητέον ἦν Οοάοχ ἤδης δευρὶ. ἔτι τῷ ἀμπελῶνί μου] τω ἀμπελωνι μου ἐτι 90, 93. τῷ ἀμπελῶνι 
τότῳ ΟἸγγίο,, νἱὶ. 163. αὐτῷ] αὐτὸ 93. κα 228. (ἈΠ γγίοίς 1. οἰ, 
εἴ αἰ. διότι ἔμεινα] οτι ἐμεινα 3.02. τῇ ποιῆσαι] να τῦοιησὴ 22, 
48, 51, 87) 90, Ο1,) 97, 228, 233, 300. Οὐοτηρὶ. Οἥρεη. 11. 277. (ΟΣ, 
ἰ]. 7γ6.) Β4Π]. Μ. ἱ..4.42. ΟἨγγίοῖξ. χὶϊ. το9. ινὰα ποιήσει 62, 93, 
147. ἄκανϑας] ἀκανϑα 93. 

ν. Νὺν δὲ ἀναγ[ελῶ]} νυν ἐν αναγίελω (Χ]1]1. πιᾶγρ.) 23, 24, 62, 
87, 93») 147. Αἰά; ϑδνεγ, 'π σαι. Νίς. ἴοι. 1. Ρ. 819. νῦν οὖν ἀναγ- 
γελω δὴ 52, 26, (48. οἴτ δὴ 0) ζι, 90, 91, 97, 228, 233γ.300. 
γυν δὲ ἀπαγίελω 4τ. κα δὲ 302. νῦν ὅν ἀγ[ελῶ δὴ Οοῃηρ!. ΕἸ πιης 
ἐζοέ ἐρὸ ἀμπμρο Ὑοῖ, Τιαῖ. 1. οἶζ. ἀναγελῶ] ἀναγ[ελῶ δὴ. (ευπὶ δὴ 
[0 χκς ἰπ οβαγλδξ, τηΐπογε) ΑἸεχ. τί ἐγὼ ποιήσω] κα ἐγω (ΧΙ]]. Βαθεῖ 
ἴῃ πηᾶγρ. {10 56) 24, 26, 41, 49, τού, το0, 304, 30ς, 3ο6. ΟΒιγίοί, 
δένετ, 1. οἷς, τι ποίησαι 239. Βαδεῖ ἐγὼ {10 κέ ἴῃ οπαγαδι. τηΐποτο 
ΑΙεχ. ἀφελῶ ὅτε. δὰ ἔῃ. σοπι.] διὰ τῶτο καϑελῶ τὸν φραγμὸν αὐτὰ 
χαὶ ἔξαι εἰς καταπάτημα. ΟἸιγίοί, ν. 84. ἀφελῶ τὸν φραγμὸν] 
χαϑελῶ τὸν φραγμὸν Ογτὶ!]. ΑἸεχ. 11,.9. (ΟΕ, 1.. 234.} 



κεφ. Υ. 
6. 

τ 

ἩΣΑΙΑΣ. 

χαϑελὼ τὸν τοῖχον αὐτῶ, χαὶ ἔςαι εἰς καταπάτημα. Καὶ ἀνήσω τὸν. ἀμπελῶνά μ8, χαὶ τμη: 

ϑῆ, οὐδὲ μὴ σχαφῇ᾽ χαὶ ἀναξήσονται εἰς αὐτὸν, ὡς εἰς χέρσον ἄχανϑαι" χαὶ ταῖς νεφέλαις ἐντε- 
λϑμαι, τῷ μῆ βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετόν. 

' ἄνθρωπος. τῷ Ιδδα γεόφυτον ἡγαπημένον' ἔμεινα τ. “ποιῆσαι χρίσιν, ἐποίησε δὲ ἀ ἀνομίαν, χαὶ οὐ 

»“ "»" 

διλθουν 

μη τς 

δικαιοσύνην, ἀλλὰ χραυγήν. Οὐαὶ οἱ συνάπΊοντες οἰκίαν πρὸς οἰκίαν, χαὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν τῶν 

γίζοντες, ἵνα τῇ “πλησίον ἀφέλωνταί τί" μὴ οἰκήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς γῆ: Ἤχέσϑη γὰρ εἷς τὰ 

ὦτα Κυρίου σαξαὼν ταῦτα" ἐὰν γὰρ γένωνται οἰκίαι πολλαὶ, εἰς ἔρημον ἔσονται μεγάλαι χαὶ 

χαλαὶ, χαὶ οὐχ ἔσονται οἱ ἐνοιχᾶντες ἐν αὐταῖς. οὗ γὰρ ἐργῶνται δέχα ζεύγη βοῶν, “ποιήσει 

χεράμιον ἕγ" χαὶ ὁ σπειρων ἀρτάξας ἐξ, ποιήσει μέτρα τεία. Οὐαὶ οἱ ἐγειρόμενοι τοπρωΐ, χαὶ 

Ὁ γὰρ ἀμπελὼν Κυρίου. σαδαὼϑ,, οἶχος τῷ Ἰσραὴλ, χαὶ᾿ 

τὸ σίκερα διώχοντες, οἱ μένοντες τὸ ἀν ὁ γὰρ οἶνος αὐτὸς συγκαύσει. Μετὰ γὰρ κιϑάραρ, χαὶ 
Ψαλτηρίου χαὶ τυμπάνων χαὶ αὐλῶν τὸν οἶνον πσίνεσι, τὰ δὲ ἕ ἐῤγα. Κυρίου δχ ἐμδλέπεσι, χαὶ τὰ 

ἔργα τῶν χειρῶν. αὖτ ἃ χαταγοῦσι. Τοίνυν αἰχμάλωτος ὁ λαός μου ἐγενήνη, δια τὸ μὴ εἰδέναι 

αὐτὲς τὸν Κύριον" χαὶ τλλησος ἐγενήϑη γεκρῶν,, διὰ λιμὸν χαὶ δίψος ὕδατος. 

ἄδης τὴν Ψυχὴν αὐτᾶ, χαὶ διήνοιξε τὸ ςόύμα αὖτ, τῷ μὴ διαλιπεῖν: χαὶ χαταξήσονται οἱ ἔνδοξοι. 
χαὶ οἱ μεγάλοι χαὶ οἱ πτλόσιοι χαὶ οἱ λοιμοὶ αὐτῆς. 

Καὶ ἐπλάτυνεν ὃ 

μασδήσεται ἀνήρ" ̓ χαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ μετέωροι ταπεινωϑήσονται. Καὶ ὑψωθήσεται Κύριος σα-- 

δαὼν ἐν χρίματι, χαὶ ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος δοξασϑήσεται ἐν δικαιοσύνῃ. Καὶ βοσχηϑήσονται οἱ διηρ- 

πασμένοι ὡς ταῦροι, χαὶ τὰς ἐρήμους τῶν ἡρε ωι ἄρνες φάγονται. 

. ΨΊ. καὶ οὐ τμηϑῃ] καὶ καὶ μὴ τμηϑὴ ΧΙ], 25, 23, 24) 26, 36,41) 

48, 49. 51) ό2, 87, 90, 91, 97, 1ού, 1ο9, 147) 228, 233» 230, 304, 
4οό, 309. Οοτρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Οοπίας. Δροῖξ. "10. νἱ. ο. ς. Οτίρεη. 1, 
γ76. Οεγίοί. ἰος. οἷς. Ογη}}. ΑἸεχ. 11. 2373. Ὑεοάογεῖ. 1. οϑ1. εἰ 4], 
καὶ ἔτι οὐ τμηϑῇ 8ϊαν. Μοίᾳφ.υ εἐδὲ μὴ σκαφῇ] δ᾽ οὐ μη σκαφὴ 24, 
41, το99 302, 206. ΑἸά. Οοηίας. Δροῖ. Ομιγίοις. Ογε!]. ΑἸεχ. 1. οἱ, 

καὶ ἀναξήδονται] καὶ αναξησεται ΧΙ]], 22,23, 24, 26, 36, 40, ς1, 62, 

.87), 90, 919) 97, 1οό, 100; 144, 147: 228, 233,,230. 302, 303, 304, 

λ4οζ, 3οό, 307, 309. Οοπιρῖ. ΑἸ, ΑΙεχ, σοπεξε. Αροῖς. Οτίρεη. Ἰος. 
εἶς, δῖαν. Μοίᾳ. εἰς αὐτὸν] α 87, 91») 97. 228, 309. ὡς εἰς χέρ- 
σον] ὡσει εἰς Χίερσον 629 147. ὡσει χερσον 87. ὡσεξ χέρσω 230. 

ἄκανθαι] ἀκανϑα ΧΙ], 22, 23») 24) 26, 48,49, ς1,62, 87, 90, 91. 935 

97. 1ού, τοῦ, 144, 233» 230, 302, 303, 304) 30ζ) 306, 307, 300. 
Οοαφὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Οοιηεέι, Αροῖ.. Οὐρεη. 1. οἷ. εἰς αὐτὸν ὑετὸν] 
ἐπ᾿ αὐτὸν νετὸν 41. Τεούοτεῖ, 11], 480. ἐν ἄντω (ογηϊο νετόν) 93. 
λ ὑετὸν 30ς. Ὑμεοάοτεῖ. 1. 982. ὑετὸν ἐπ᾽ αὐτόν. Οήξεῃ. ἴῃ (Δί. 
Νιὶς. ἴοι. ἷ. ἢ. 16λ2. α εἰς αὐτὸν Ουγίο. ΥἹἱ. 462. χῖ.. 102. 

ΙΙ. Ὁ γῶρ--- Ἰσραὴλ] ὠμπελὼν᾽ Κυρίου παντοκράτορος οἶκος τὸ 

Ἰσραήλ. ῬΗΙο Τ7υἀ. ἴοπι. ', Ρ. ὅϑι. Ὁ γῶὼρ ἀμπελὼν] α γὼρ Ογτ]!. 
ΑἸεχ. 11. ς)ς. Κυρίου σαδαὼϑ) α σαδαωϑ 303, 304, 307... Κυ- 
ρίου σαξαὼϑ-- ἄνϑρωπορ] Κυρίου σαξαὼϑ᾽ ἄνθρωπος Ογη]}. ΑΙεκ. 1. 
εἶ. οἶκος τῇ Ἰσραὴλ! - ἐρὶ ΧΙΙ, 24) 419 48, 49, ξιν, 87, 90, 91, 
93»97, 1ού, 1ο9, 144. 228, 233,23, 302) 303) 306, 307, 300. (ΟΙΡΪ. 

ΑΙά4. ΑΙεχ. Ομεγίοί. 1. εἰξ. ιοάογ. ἴῃ (δῖ. Νῖς. ἴοῃι. ἷ. Ρ. 523. Ογ- 
ΤΊ], ΑἸεχ. 1. δό2. ε ἴῃ (δι, Νῖς. ἴοτω. ἷ. Ρ. το88. Τ᾿ εοδοτεῖ. 1ϊ. 13 ςό. 
εἰ ἃ]. ἡ τοὺ 23. ὁ οἰκος τοῦ Ἰσραηλ ἐςιν 26, 62, 14). οικος Ἰσραηλ 

ἐξὶν 3064. καὶ ἄνθρωπος] και ὃ ὁ ἀνϑρωπος 41, 228. ΑἸά. καὶ ὃ οἷ- 
χος ὙΠεοάοτεῖ. 1]. 13 ς 7. ᾿γεὄφυτον ἠγαπημένον] νεόφυτος, ἠγαπημέ- 
γος ΟΥ̓Τ]]. ΑἸοχ. 1. οἷ. τὸ τοοιῆσαι κρίσιν] ἱνὰ ττοιησὴ χρισὶν 22) 36, 
1) 87, 00, 97. 228, 233» 300. ΟΟΠΊρΡΙ. ἱνα ποιήσω χρισιν 48, νᾶ 

ποιήσεις κρισιν 62, 93» 100, τάς 304. ιναὰ τοιησὴ καρπον (οοτί. χρι- 
σιν Ὁ 8]. τη.) 91: ἵνα ποιήσῃ δικαιοσύνην ΟἸτγίοῖ!. ν. 84. 

ΨΠ]Ι. καὶ ὠγρὸν] καὶ ἄγρους Ογηϊ!, ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ῥαστ, ἴ. Ρ. 290. 
ἀφέλωνταί τι] -ξ ἐὡς τὰ μη ὑπάρχειν τόπον 22, 36, 48, 51, (.28. ́ - 
ΡΓᾺ 11π.} αὶ τι όζ, 1ορ, 147, 302) 3907. ἀὠφέλωνται ὠπ᾿ αὐτῷ 2 (ο- 
ἀΐοεβ ϑεγρὶϊ. μὴ οἰκἤσετε] μὴ οἰκῆσητε 26, 48, ςτ, τοό, 304. Οοη- 
Ἵπι. Αροῖ. 118.1. ς. «. (ΟΕ "10. 11. ο.. 2.) μη οἰκησειται (ς) 93. " 

ΙΧ. εἰς τὰ ὦτα] ὡς τὰ ὠτὰ 303. ἐὰν γὰρ γίνωνται] ἐᾶν γαρ 
γινωνγται 26. κ ὙΔΡ τοῦ, 144, 302, 304. ̓  εἰς ἔρημον ἔσονται μεγά- 

λαι] "3093. ἐν αὐταῖς) κ᾿ (ΧΙ]. μαθεῖ ἰῃ τηᾶγρ.) τού. ΑἹεχ. 
,. ΣΧ, ποιήσει 15] τοοιησαι 93. ποιήσει 29] ποιησὴ 3.04. μέτρα 
τρία] κεραμια τριὰ τοῦ. 

ΧΙ. Οὐαὶ οἱ ἐγειρόμενοι] και οἱ τσινοντες 301. τοπρωΐ] τῳ πρῶ! 
24. καὶ τὸ σίκερα] καὶ τὰ σικερα 26, 62. (147. εχ οοττ.) τα σι- 
κερῶ (οπ 0 καὶ) 301. διώκοντες} α 301. ἐκδιώκοντες ᾿Αδήλου ἴῃ 
Οαῖ. Νῖς. ἴοι. ἴϊ, Ρ..214.. οἱ μένοντες} καὶ οἱ μεϑνοντες 301. φαὶ 
ψον.Ιν. 

- 

᾿ καὶ οἱ τλέσιοι] α 22, 48, 51. 

71. Ὑμβιεοάοτεί. ἱ. 1560, 144. εἰ 8]. ΓἜ ἑαυτῶν 91. 

Οὐαὶ οἱ ἐπισπώμενοι 

εὐτιὶ ἰ ῥιπὶ Απιδγ. τὸ ὀψέ] ἕως οψε2ο1. ὁ γὰρ οἶνος] -[- αὐτῷ ΑΙά. 
αὐτὰς συγκαύσει] τ. 87,01, 97, 228, 309. Οοπιρί. ΑΙά. αυτες συγ- 
καυσὴ (η Ραπέις ποδί) 93. , 

ΧΙ. καὶ ἱ ψαλτ. καὶ τυμπ.] α Βαῆϊ. Μ. ̓. 12). καὶ τυμπάνω»} 
λα 303. καὶ αὐλῶν] α (το, 302. δάάϊι. ἔιρτα "Ώ.)} Ατηῦσ. τῶ ϑὲ 
ἔργα Κυρίου] τα δὲ ἐργα τα Κυριε ΧΙ], “6, τοό. τα δὲ ἐργα τε Θεξ 
22, 36, 48, ς1,) ὅ2, 90, 93. 147. οβέγα αμίεηι Τεἰ Ἰτεη. ἢ. 277. (ΟΣ, 

Ρ- 160.)ὺ οὐκ ἐμδλέπεσι] οὐ βλεπεσι Ο1. οὐκ ἐμξδλεψατερ3. οὐ 
κατανοῖσι] εὶ ἱπουπα {οτῖθαε ομλ ς 93. 

ΧΙΠ]. ὁ λαός μου ἐγενήθη] ἐγενηθη ὃ λαὸς ΜῈ 22, 23, 36, 48, ςτ, 
ό2, 90, 93, τοό, 147. 233. ἐγενήθη) καὶ πλῆϑος ἐγενήθη γεὶ 

κρῶν ΟΥΗ͂Ι. ΑἸεχ. νοΐ. νἱ. ρατί. '. Ρ. 178. τὸν Κύριον] αὐτὸν Κυριον 

144.- καὶ τλῆϑος δο. δά ἤη. σοπ).} α ΟΥΠ]]. ΑΙεχ. 1. εἶ, καὶ 
δίψος ὕδατος] καὶ διψαν νδαῖος (Χ1]1. πιᾶγρ. υὲ πη Εά.) 22,23, 26, 36, 

40, 515) 62, 87, 90, 91) 97. 106, 109, 144) 147, 228, 233, 301, 302, 
30ς, 300. Οοπρρὶ. Αἴεχ. 

ΧΙΝν. Καὶ ἐπλάτυνεν---σόμα αὖτ} καὶ ἔχανεν ὃ ἄϑης τὸ όμα 

αὐτὰ ΟΠτγίοί. ἢ]. )ς 1. καὶ διήνοιξε] : κᾶι ἤνοιξε 93, 304) 308. τὸ 
ςόμα αὖτ] α αντε τορ») 3.02Ζ. τῇ μὴ διαλιπεῖν] τε μὴ διαλείπειν 
(93. υἱ νἱάοτυγ) το9, 302. α Τα}. ὥρε μὴ διαλιπεῖν Ογτῇ!, ΑΙεχ. 
. εἶς, (ΟἿ νοὶ. ἱ. ραπί, 11, Ρ..140. εἴ 41.) καὶ καταβήσοαι)] -Ἐ εἰς αὖ- 

τὸν 22, 36, 48, ςτ, 62, 90, 93» 147, (228. ΡγᾺ 11.) 232. λ και 406. 
καὶ οἱ λοιμοὶ αὐτῆς] -Ἐ καὶ ὃ αγαλ-: 

λιάμενος ἐν αὐτὴ 22. Ἔ δδάθπι, πῇ ὁ ὁ ἀγαλλιωμενος, 23) 36, 4:, 48, 

879, 91, 975 109, 302, 3ος. ΑΙά. ϑ[αν. Μοίᾳ. -Ἐ εδάεηι, ηἰἢ ἐπ᾿ αὖυ- 

τὴν» 93. καὶ οἱ νομεῖς αὐτῆς 24. -Ἐ- καὶ οἱ ἀγαλλιωώμενοι ἐν αὐτὴ ΣΙ, 

233. οὔο Οοάϊοεβ ϑεγρὶ!. -Ἑ καὶ ὁ ἀγαλλίιομενος εν αὐτὴ (62, 147. 
υἱ νἱἀεῖιγ) 228, 307. - καὶ οἱ ἀγαλλόμενοι ἐν αὐτὴ οο. και οἱ λο- 

γισμοι αὐτοῖς. Και ᾿ αγαλλιωμενος ἐν αυτῇ 304. Ἔ και ἀγαλλιωμε- 

γος ἐν αὐτῇ 309. καὶ ὁ ἀγαλλιώμενος ἐν αὐτῇ Οὐπιρὶ. α Τεπι]}. 
Ο ΧΝ. Καὶ ταπεινωθήσεται) Ργατηϊ, καὶ ἀτιμασϑησεται ἀνϑρωπος 
36. ἄνϑρωπος] ἀνὴρ 26. ἄνϑρωπος,: καὶ ἀτιμασϑήσεται] α 301. 
καὶ ὶ ὠτιμασϑήσεται, δἰνη6] α Ηῖς φό. καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ] α οἱ 97, 228. 
Οοπρὶ. ΑΙά, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ μετέωροι] και οφϑαλμοι μετεωροι 
24. οἱ μετέωροι] κα οἱ 3090. ταπεινωδήσονται] ἀππιϊἰαδιπίηγ εἰ ἐα- 
ει. ΜΡ. Γαρί. 

ΧΥῚ.. σαβαὼθ] " 90. ἐν κρίματι) λα 41. ἐν κριμασι ,8. ᾿ ἐγ 

κρίσει ΑΙεχ. ἐν δικαιοσύνη] ἐπ ἐ]ο ΜΊΡΙΙ, Ταρῖ, 
ΟΧΥΙΙ. Καὶ βοσκηϑήσονται] καὶ βοηϑησονται (οοῖτ. υἱ ἐπ Ἐά, 

ἃ Ρεγερτῖπα πη8Π1}}) 3905. τῶν ἀπειλημμένων] τῶν ἐπειλημμενων 230, 
406. ΑΙά. φάγονται] φαγωνται ξ1, 144. 

ΧΥΠΙΠ. τὰς ὡμαρτίας “Ἑ αὐτῶν 22, 16, 48, 40, ξ1, 62, 87, 90, 

93, 97. 1ού, 147. 228, 233» 301, 304) 30ς, 306. ΑἸά. )υ[ἢπ. Μ. Ρ. 
ὡς σχοινίῳ 

καὶ ὡς ζυγ5] καὶ ὡς ζυγω 90, 233. μακρῷ] ὡς σχρινιον μᾶκρον 144. 
τὰς ἀνομίας] ἱμάντι δαμάλεως) μ ἀντὰα δαμαλεως 62, 144, 147. 

Π . 

Καὶ ταπειγωϑήσεται ἄνϑρωπος, καὶ ἀτι-. 

» 



ἩΣΑΙΑΣ. 

' ἀν ὶ ; “ς. ΄ ἐς Φς στ κε σε ΤΙΝ 

τὰς ἁμαρτίας ὡς δχοινίῳ μακρῷ, χαὶ ὡς ζυγδ ἱμάντι. δαμᾶλεως τὰς ᾿αγομίὰς- Οἱ λέγοντες, “Τὸ 
; δ ᾿ ΟΞ ’, ε ιν “. ε-.4-. .3 “Ὁ ὦ ; ρὼ ᾿ 

τάχος ἐγῃσάτω ἃ “ποιήσει, ἵνα ἴδωμεν" χαὶ ἐλθάτω ἡ βϑλὴ τὰ αγίου ᾿Ισραῆλ, ἵνα γνῶμεν: 
Ν ν ᾿ν . - ν , Ἐ ΄ Ὁ οἰ ἷς ᾽ὔ »- ΙΝ ΝΣ 

Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ “πονηρὸν χαλὸν, χαὶ τὸ χαλοὸν ππονηρον;. οἱ τιϑέντες τὸ σχύτος φῶς, χαὶ τὸ 
ς᾽ ; ἣν ΟΝ Ν Ν ΄ , »Νν  ε ΝΣ ε »“ φῶς σχότος, οἱ τιϑέντες τὸ πειχρὸν γλυχὺ, χαὶ τὸ γλυχῦ πτιχρον. “Οὐαὶ. οἱ συγετοὶ ἐν ἑαυτοῖς, 

΄Ν, γ᾽ ΄ 

χαὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιςἥμονες. 
ζω : “» ἙΝ ΄ ε. 

Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν οἱ πίνοντες τὸν οἶνον, χαὶ οἱ δυνάςαι. οἱ 
οαννῦ ὃ σί ἱ διχαιδντες τὸν ἀσεξῆ ἕνεχεν δώρων, χαὶ τὸ δίχαιον τῇ δικαία αἴροντες. χεραγγυντες τὸ σίχερᾶ, Οἱ ὁὀιχαιδντες. τὸν ἀσεθῇ β ὼ ἧς “ἢ β ϑ 

'Διατᾶτο ὃν τρόπον χαυϑήσεται χαλάμη ὑπὸ ἄνϑραχος τυρὸς, καὶ συγκαυϑήσεται ὑπὸ φλογὸς 

ἀνειμένης, ἡ ῥίζα αὐτῶν ὡς χγξς ἕςαι, χαὶ τὸ ἄνϑος αὐτῶν ὡς χογιορτὸς ἀναξήσεται: ὁ γὰρ ἠδέ- 

λησαν τὸν γόμον Κυρίου σαξαὼνσ,, ἀλλὰ τὸ λόγιον τῷ ἁγίου Ἰσραὴλ ππαρώξυναν. Καὶ. ἐϑυμώϑη 
ὀργῇ Κύριος σαδαὼϑ ἐπὶ τὸν λαὸν αὖτ, καὶ ἐπέδαλε τὴν χεῖρα ἐπ αὐτθξ, καὶ ἐπάταξεν αὐτάρ" .᾿ 

χαὶ ““αρωξύνϑη τὰ ὕρη, καὶ ἐγενήθη τὰ ϑνησιμαῖα αὐτῶν ὡς χοπρία. ἐν μέσῳ ὁδδ' χαὶ ἐν πᾶσι 
τὅτοις ἐκ ἀπεςράφη ὁ ϑυμὸς αὐτᾶ, ἀλλὰ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή... Τοιγαρδν ἀρεῖ σύσσημον ἐν τοῖς 
ἔϑνεσι τοῖς μαχρᾶν, χαὶ συριεῖ αὐτὰς ἀπ᾽ ἄχρε τῆς γῆς" χαὶ ἰδὲ ταχὺ χόφως ἔρχονται. Οὐ πει- 

γάσδσιν, δδὲ χοπιάσεσιν, δδὲ γυςάξεσιν, δδὲ χοιμηϑήσογται, δὲὲ λύσεσι τὰς ζώνας αὐτῶν ἀπὸ 

τῆς ὀσφύος αὐτῶν, δὲ μὴ ῥαγῶσιν οἱ ἱμάγτες τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν Ων τὰ βέλη ὀξέα. ἐςὶ, 

χαὶ τὰ τόξα αὐτῶν ἐντεταμένα" οἱ πόδες τῶν ἵππων αὐτῶν ὡς ςερεὰὼ “πέτρα ἐλογίσϑησαν" οἱ 
τροχοὶ τῶν ὡρμάτων αὐτῶν ὡς χαταιγίς, ᾿Οργιῶσιν ὡς λέοντες, χαὶ “παρέξηκαν ὡς σχύμνοι λέ- 

Ἔ αὐτῶν 22, 24) 36, 48, ζς1, 62, 87, 93,07» 144. 147, 228, 233. 301. 

ΑΙά. ὙΓμθοάοτεῖ, 1. 1360. εἴ 4]. τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν οο. 

᾿ ΣΙ͂Χ. Οἱ λέγοντες] ρέαπιῖτι. ἑαὶ Ομιγίο, χὶ, 329,488:. Τὸ 
τάχος] -- αὐτῷ Τυδὶη. Μ. 1. οἷ. ἃ ποιήσει] - ὁ Θεος 22,62,ρο, 
1445) 147. 2335 30ς. ΟΠ ΠΟΙ, 1. οἷϊ, -Ἑ Κυριος ὁ Θεος 36, ς. (228. 
ἔἴωρτα 11π.} “Ἐ ἡμῖν ὁ Θεὸς 93. κα 304. [υΠίη. Μ. 1. οἰ. ἃ ποιήσει ἵνα 
ἴδωμεν] ινα εἰδωμεν ἃ ποιήσει 23. νᾶ εἰδομὲεν ἃ ποιήσει 301. ἵνα 
ἴδωμεν] ινα εἰδομεν 93. ἱνὰ εἰδωμεν τοῦ, 144, 3.64. καὶ ἐλϑάτω] 
καὶ ελϑέτω 52) (23. [Ὁ δ) 24, 26, 36, 41, 40, ξ1,) 90, 91, 93, 97, 
τού, τος, 144. 228,233, 301, 302, 303, 304, 206, 307, 300. (ομρρὶ. 
ΑΙά. 7υβίη, Μ, ΟΠ υγίο. 1. εἷς.. καὶ ἔλϑοι ΑΙεχ.. τῷ ἀψίου Ἰσραὴλ] 
λαγιδ 87,97. ΑΙά. ΑἸσραηλ τού. Βαδεῖ Ἰσραὴλ ἴπ οἴαγ. πηΐπ. ΑἸεκχ, 

ΧΧ. Οὐαὶ οἱ λέγοντες] ἑαὶ τῷ λέγοντι Οομίξι, Αροῖ, "5. ἢ. ς. 
42. δαὶ ὃ λέγων ΟΒιγίοί. 1, 282. οἱ τιϑώντες τ] τῷ τιϑέντι Οοη- 
{ἴτ, Αροΐξ. 1. εἷς, ὁ τίϑεις (ᾶς πῆ} ΟἸγίο. 1. εἶς, οἱ λέγοντες 
ΒΗ]. Μ. ἱ. 197. 11. τοό. τὸ σκότος φῶς, καὶ τὸ φῶς σκότος] φως σκο- 
τος καὶ σκότος φως 22. τὸ φως σχοτος χᾶι τὸ σκοτος φως 48, ε1, 62, 
90, 93, 147, 2333. οἱ τιϑίντες 29] οἱ λέγοντες οο. ΒΔΗ͂]. Μ, ἵ, τῇ 4, 
107. ἵ', τού. Ογη!!. ΑἸεχ. νοὶ]. 1. ρασῖ. ἴ. Ρ. 16ο. εἰ αἷ. α Οοπῆϊι. Α- 
Ροξ,, 1. οἶς, τοῖς λέγεσι ΟἸεη), ΑΙδχ. Ρ. 3.6. τὸ πικρὸν γλυκὺ] τὸ 
γλυκὺ πικρὸν 303, 307. γλυκὺ, καὶ τὸ] ἰηίες γλυκὺ εἴ χαὶ το οἱ 
ταίυτα ἀδοεπι οἰγοίτεγ {γΠ]θάγαπι, ττ. ψλυκὺ πικρόν] α (αἀάϊε, ἴπ 
ΤΆΔΓΡ.) 22. [Ὁ 303, 307. 

ΧΧΙ. Οὐαὶ οἱ συνετοὶ] βαι οἱ σοφοι 87, 91, 97, (228. Ζυρταίοτῖρι. 
᾿ συνετοὶ) 301) 300. ΟΟπΊΡΙ. ΒΗ]. Μ. ἱ. χόι., οἱ 93. ἤιε νοδίες φαὶ 
“αρίοπίεε εὶς Ἠΐετοα. - Οὐαὶ οἱ συνετοὶ---ἰσχύοντες ὑμῶν ἷπ οοπι. 
ἴε4.} αὶ οὐτη ἱπίεγπιθά, τος. ἐν ἑαυτοῖς] εν 91. ἐν αὐτοῖς ΟΟπγὶ. 
παρ᾽ ἑαυτοῖς ΟἸεη,., ΑἸεχ. Ρ- 447. Οβγγίοί. ἴχ. ὅδι. καὶ ἐνώ- 
πίον αὐτῶν] και ἐνώπιον ἑαυτῶν 26, 36, 41, 48, ξΙ, 62, 93, 97, 144. 
228, 302, 303, 3ο6, 309. (οτηρί. ΑἸεχ. ΒαΗΙ. Μ. ἢ. 491, 643. (ΟΕ, 
ἱ. ςτο.} ΟΠ υγίοῖς. ]. οἶς, καὶ ἐναντισν εαυτων 401. 

ΧΧΙ]. οἱ τύΐνοντες τὸν οἶνον] οἱ τον οινον τσινοντες ΤΠ], 22, 26, 36, 
41, 48, ςι, 62, 9ο, 93, τού, 144) 147, 233,301, 3ο6. ΑΙεχ. Ῥγϑοιηϊτῖ, 
χα! 304) 307. 
κεραννῦντες ] οἱ χερώννωτες Ψ]1]. οἱ κιρνωντες (22, 147. υἱ νἱἀετιτ) 36, 
48, ξι, 90) 93, 3045 3ος. οἱ βένοντες (Π.) 62. οἱ κρινωντες 301, 307. 
ῬΓΘΠ τ. καὶ τού. ΑἸά. τὸ σίκερα} τὰ σικερα 24) 97, 301, 300. 
α τού. ' 

ΧΧΠΙῚ. Οἱ δικαιᾶντες] ργατηῖῖ. καὶ 294. ἕνεκεν δώρων] ενεκα 
δώρων 24. αἴρούες Ἔ ἀπ᾽ αὐτὰ 22, 48, ςτ,) ὅ2, φο, 93, 147. (ΑΙεχ. 
100 Χ ἴῃ ομαγδέξ. τηϊπογο,) 
: ΧΧΙΝ. καυϑήσεται καλάμη] καυϑησεται ἡ καλαμη 4ῖ. 
ἄνθρακος} ὑπὸ ανϑρακων 144. καὶ συγκαυϑήσεται] ὡς συγκαυϑη- 
σονται 233. χαι συγκαυϑησονται 101. ἀνειμένης ανημμενῆς 40, 

90, 97, τού, 228, 304, 307. ανηήμενὴς (0) 144. ἡ ῥίζα αὐτῶν] καὶ 
ρίζα αὐτῆς 144. ὡς χνὲς ἔςα!] ὡς χᾶς ἐξᾶ!ι 40, τού, 144, (14). ΕΧ 
Τοτύ, ἃ ΡΥΠηὰ πη.) 301,306. καὶ τὸ ἄνϑος---αναδήσεται] κ᾿ ομπῃ ἰπ- 

γάσασιν, ἐδὲ] Παθεῖ ἴῃ οἰαγαίξ. πγίποσε ΑἹθχ, 

Ἁ ἱ ὃ ἢ 
᾿ ε χαὶ οἱ ϑυνάςαι] καὶ ἔετε εγαίιπὶ 22. κα κᾶι 233. οἱ. 

«κι΄ 
το 

τεγτηθά, (Δἀαϊξ, ἴῃ πηᾶγρ.) τορ, 3902. Κυρίου σαξαὼϑ] -ξ ποιεῖν 36, 
48, ςτ, 62; 9ο, 93, 147, (228. ἔΙΡΓᾺ 11π.}) 233, 3.05. ἀλλὰ τὸ λό- 
Ὑ10}} αλλα τὸν λόγον 393. τῇ ἀγίου Ἰσραὴλ] τε ἀγιξ Θεξ 93. 
λα ἅγιου τού, 3ος. Βιαθεῖ ὡγίου ἧῃ οδιαίαϑ. πιϊποῦο ΑἸοχ. 

ΧΧΥ. ὀργῇ Κύριος σαξαὼϑ)] Κυριος σαδαὼν ὀργὴ 22, 36,48, τ, 
ό2, 90, 93, 147, 228, 233. λα ὀργὴ 87, 97, 301, 300. ΑΙά,. ἐπὶ τὸν 
λαὸν αὐτῷ] εἰς τὸν λαὸν αὐτὰ ΑἸεχ. καὶ ἐπέδαλε] α καὶ ΑΙ4. τὴν 
χεῖρα] -Ἑ ἀντ ΝἼΙ, 26, 36, 41, 48, 49, ς΄, ὅ2, 90, 91, 97, τού, 
109, 147) 228, 233, 301, 304, 3ος, 307, 300. Οοπρῖ. ΑΙεχ. ΟὙη}. 
ΑἸεχ. 1. 197ῆ. ἐπ᾽ αὐτὲς] ἐπ᾿ αὐτοις “6, 228. 
τὰς] α 62, 147, 394. καὶ τυαρωξύνϑη] καὶ ἐπαροξυνϑη (80) 91- 
τὰ ὄρη] ῥταπαῖτε, ἐπὶ 22, 26, 48, ς1) ὅς, 93, 147, (228. ἴχρτα ἔπ.) 
233γ.301. καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 36, 48, ς1, 62, 9ο, 93, 147, 
233. τὰ ϑησιμαῖα αὐτῶν] τα 93. καὶ ἐν σᾶσι] α και ΧΙ, 
49, τού, τ44, 303, 306. ΑἸεχ. καὶ ἐπι σασι (22. εχ (017.} 24, 301. 
ἐπὶ πᾶσι 233. ὁ ϑυμὸς αὐτῇῷἬἬῈ υα αὐτε (ΧΙ]. δἀάϊε, ἴῃ πηᾶγρ.) 41, 40, 
301. ὁ ϑυμος μου 144. δηδεῖ αὐτῷ ἴῃ οδαγαέξ, τηπ. ΑἸεχ. ἀλλὰ 
ἔτι] αλλ᾽ ἐςι 392. ἢ χεὶρ ὑψηλή] ἡ χεῖρ ανυτα υψηλη Ν]], 22, 23, 
36, 48, ςτ, ὅ2, 87, 90, τού, 147, 228, 233, 302, 303, 3ος, 307. 
Οοπιρί. ΑΙ. Ογτῖ!. ΑἸδχ. 1. οἶξ. 

ΧΧΥΝῚ. Τοιγαρᾶν ἀρεῖ] τοιγῶράν εἰς 93. τοιγαρεν ἀρὴ τοῦ. 
σύσσημον) σημιον 301. ἐν τοῖς ἔϑνεσιν] κα ἐν 9οθ.. τοῖς μακρὰν} 
τοις μάκροϑὲν 24, 87, οἵ, 97, 228, 300. Οοπηρὶ. ΑἸά, καὶ τοις 
εγίυς (ς1. εχ (ΟΓΓ.)} 301, 303, 304, 30ς, 3907. καὶ συριεῖ αὐτὲς] 
και συριεί αὐτοῖς 24, 36, 41, 48, ὅ2, οο,'τοό, 304. ΑΙεχ. α αὐτὲς ΑἸά. 
κέφως ἔρχονται] κεφως ελευσονται 41. καφῶς ἔρχεται 109. 

2 . 

ΧΧΥΤΙ. Οὐ πεινάσουσιν] α τού. καὶ οὐ πεινασωσιν 145. Οὐ 
ψ “᾿ς . πεινάσεσιν---ππων αὐτῶν ἴῃ Τοπι. 64.] αὶ ουπὶ ἱπίειτηδά, 305. σει- 

ἀδὲ κοπιάσεσιν] α 23. 
αὶ κοπιασεσιν τοῦ. πέφμέ Μεΐεπὶ Ογρσ. ἐἐδὲ γυςάξεσιν}] κα 409. καὶ δὲ γυ- 
σάξεσι ΑἸά. ἐδὲ λύσεσι] αδὲ μη λυσεσι ΧΙΙ, τοῦ, κϑὲ μη λυσωσι 
41,144,233. δδὲ λυσωσιν 301. ἐδ᾽ καὶ μὴ λύσεσι ΑΙεχ, τὰς ζώνας 
αὐτῶν] α αὐΐων 2.1. πὸ τῆς ὀσφύος αὐτῶν] απο των οσῴνων ἀυτων 
34, 87, οἵ, 97, 228, 3οό, 300. Οοπιρί. δὲ μὴ ῥαγῶσιν] εδ᾽ αὶ μη 
βάγωσιν 44, 41. Οὐτηρί. ἐδὲ μὴ ῥα γῶσιν δις. δὰ ἔπι. οοπ).] λ 230. 
οἱ ἱμάντες} α οἱ 306. 

ΧΧΥΤΙ. ὯΩν τὲ βέλη] -" αὐτῶν 147. 
ΧΙ, 48, ξτ, οἵ, τού, 233, 309. Οοπρὶ. ἐντεταμένα] εντεταγμενα 
93. οἱ πόδες] αἱ ὅπλαι ΑΙ. ὡς σερεῶ δὲς. 84 ἔπ. ο8ρ.} ουτοῖ ὡς 
φέρεα πέτρα ἐλογισϑησαν. καί τὰ ἀρματὰ αὐτῶν ὡς καταιγιδες. 
ὁμοῖοι λέουσι τὴν ἰσχυν, καὶ σκυμνοῖς λεόντων τὴν ορμῆν, ὧν καὶ βοη ὡς 
Μαλασσής χυμαινεσης, οτε καὶ αδὲν αλλο ᾧ πολεμέμενος λαος εωρα, 
ἄλλα σκοτος σκλῆρον ἐπὶ τῆς γῆς. 3ος. ὡς καταιγίς] ὡς καταιγιδὲς 
32, 36, 48, ςτ, 62, 90, 939 147) 301. 

ΧΧΊΧ, Ὀργιῶσιν) ὁρμωσιν 11, Ν]], ΧΙ, 23,24, 26, 40: ς1, ό, 
87, οο, 93, 97, 106, 1ο9, 144» 147, 233, 230, 301, 302, 306, 300. ΟΟμη}1. Ὀσρργιῶσιν ὡς λέοντες] ὡς λέοντες ορμωώσιν χ28. ὡἧς λέον- 

λ 

᾿ ὀξέα ἐςῚ] οξεια εςι ΠῚ, 

26. 

27. 

Ἁ ΄ φ 

καὶ ἐπάταξεν αὐ- 



ΗΣ ΔΊΑΣ. 

κεφ. ν. 
30. Ὄντος" χαὶ ἐπιλήψεται, χαὶ δέήδει ὡς ϑηρίον, χαὶ ἐχξαλεῖ, καὶ ἐχ ἔςαι δ. ῥυόμενος αὐτάς. Καὶ 

ος βοήσει δ αὐτὲς τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡς φωνὴ ϑαλάσσης χυμαινόσης:. χαὶ ἐμδλέψονται εἰς τὴν γῆν, 

ο χαὶ ἰδὲ σχότος σχληρὸν ἐγ τῇ ἀπορίᾳ. αὐτῶν. 
ΚΕΦ. 
ΥΙ. 

,»ὋΦ ἥν 2 

ἊΣ 

ι. ΚΑΙ ἐγένετο τϑ ἐνιαυτϑ ὃ ἀπέθανεν ᾿᾽Οζίας. ὁ. βασιλεὺς, εἶρον τὸν Κύριον χαϑήμενον ἐπὶ ϑιρόγου 
΄ 

ὑψηλξ χαὶ ἐπηρμένου" -χαὶ “πλήρης ὁ οἶκος. τῆς. δόξης αὐτδ, Καὶ σεραφὶμ εἰςήχεισαν χύχλῳ αὐ-. 
τῷ ἐξ σπτί “͵κιενΝ ὶ ἕξ ΄ ες οἰ ονΝ ρῶ ὃν δυσὶ ΄ 7 δ “΄΄ : 

ς ὃ τερῦγες. τω εγί, Χᾶα! ε στερῤρῦγες. ΤΩ ἐνὶ ζχαϊί ταις μεν. υσι χατεχάλυπ ΟΥ το ΖρΟσῶον 

ῥὰϑ8 Ἁ Ν, ’ ἉᾺ, ᾽’ “ ᾿ς ἴω Ὰ, 9 7 

ταῖς δὲ δυσὶ. χατεχάλυπ]ον. τὸς πόδας" καὶ ταῖς δυσὶν ἐπέταντο. Καὶ ἐχέχραγεν ἕτερος πρὸς 
τὸν ἕτερον, καὶ ἔλεγον, γιοῦ ἅγιος ἅγιος Κύριος, σαδαὼν,, πλήξης πᾶσα ἡ. γῆ. τῆς δόξης αὐτβ, 

. Καὶ ἐπήρϑη τὸ ὑπεῤθυρον ἀπὸ τῆς φωνῆς, ἧς ἐχέχραγον, καὶ ὁ οἶκος ἐγεπλήσϑη χαπγ. Καὶ εἷ- 

πον, Ὦ τἄλας ἐγὼ, ὅτι χαταγένυγμαι, ὅτι ἄγϑρωπος ὧν, καὶ ἀχάϑαρτα χείλη ἔχων, ἐν μέσῳ 
λαξβ ἀχάσϑαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰχῶ, χαὶ τὸν βασιλέα Κύριον σαδαὼν εἶδον. τοῖς ὀφθαλμοῖς 

μ8. Καὶ ἀπεςάλη «τρὸς μὲ ἕν τῶν σεραφὶμ, καὶ ἐν τῇ χειρὶ εἶχεν ἄνϑρακχα, ὃν τῇ λαδίδι ἔλα- 
δεν ἀπὸ τῇ ϑυσιαςηρίου, Καὶ ἥψατο τῇ ςύματός μου, χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ ἥψατο τᾶτο τῶν χειλέων 

ΣΝ, Ξ ρ6 - δ ᾿, νν ςς ες. : ᾽ ἴω 

σου, χα! ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας σου, χαὶ τᾶς ἁμαρτίας σου περιχασαριεῖ. 

τες ὅζο. τἀ ἤμ. σοη1.] ὡς λέοντες, καὶ ἐπιληψεται καὶ βοησεται ὡς 3η- 

ριον, καὶ ἐχδαλει καὶ οὐκ ἐγᾶι ὁ ρνομενός. 26, κχαὶ τοἀρέςηκαν] και 
παρερηκᾶσιν ὟΙΙ, 36, 41, 49, ξς1, 62, 9ο, 93, τού, τος, 144, 1479 

233» 301; 102. ΑἸέχε και ταρέρησαν 24, 91, 979 309. ΟΟμρΡ]. ΑΙά. 

καὶ ὃ τοαρέςηκαν---λέοντος] καὶ ἀποκόψεσι ϑηριωδῶς 11 Οοάϊοες δετγὶϊ. 
ὡς σκύμνοι] ὡς σκυμνος 111, Χ11, τού, 144, 306. ὡσει σκυμνος 301. 
λέοντος} λεοντῶν 22, 48, 51, 629) 909 104, 147, 233. λέοντες ΑΙεχ. 
καὶ ἐπρλήψεται, καὶ βοήσει ὡς ϑηρίον]) ροηϊξ Παϊπι ροίξ ὡς λέοντες οἵ. 
καὶ βοήσε!] καὶ βοησεται ΧΙ], 24) 41) τού, 144, 239. καὶ βοηϑησε- 
ται 24, 41. ΑΙεχ. καὶ βοηϑησει 97. ΑΙά. καὶ βοήσει δες. δὰ ἔπη. 
οοπ2.] α 3.6. ὁ ῥυόμενος αὐτάς} ὃ ρυόμενος ἀνυτων 11. κ αυἴες 
(ΧΙ11. μαθεῖ 'π πιαγρ.) 23» 41) 409 τοῦ, 144. ΑΪεχ. 

ΧΧΧ. Καὶ βοήσει) καὶ βοησεται ΧΙ], (22. πγαγρ.}) 24) 26, 36, 
41, 48, 40, ξ1, 90, τού, 1445 233» 301. Αἰεχ. καὶ ηχῆσει 93. (Εἴ 
5γηι. ἰεδλῖο, Οἱ. Ηεχδρὶ. ἱπ 'Ίοο.) δὲ’ αὐτὰς] δι, αὐτε 26. τῇ 

ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} ῥταρυῖτε. ἐν ΧῚΙ, 46, 41, οο, τού, 144, 301..Αἰεχ. 9α- 
λάσσης κυμωινέσης}) ϑαλασσης χυμᾶσης ὅ2. ϑαλασσης κυμαινομένης. 
144. καὶ ἐμθλέψονται] -“᾿ κατω 239, 3.ὁ6.Ὑ εἰς τὴν γῆν] εἰς τὸν 
ἐραᾶνον ἄνώ, καὶ εἰς τὴν γῆν κάτω ΝΗ, 22, 36, 48, 49, ςτ, 62, 90, 93» 

144, 147) 228, 231, 301. κα τῆν 24. 

87, 91,97», 104» 309. Οοπιρί. ΑἸ4ά. σκότος σκληρὸν] σκοτὸς σχληρον 
σκοτος 48, ξ1, 62, 00. σχοτος σχλῆρον σχοτος" σχοτος 147. 

ὠπορίᾳ] ἐν τὴ ἀπορειο Υ 1]. 

εἰς τον δρᾶνον ὥνὼ9ς Χαϊὶ Κατῶω 

3 “Ὁ 

Ἐν ΤΊ 

Ι. Καὶ ἐγένετο] α και τοό. τῇ ἔνιαυτξ] τὸ ετες τού. Ὁ ιγίοξ, 
ῖ, 46ς. τὲ ἐνιαυτῷ 8] ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ᾧ ΟΒιγίοῇ. νὶ. 453. Ὀζίας ὁ 
βασιλεὺς] ὁ βασιλευς Οζιας 87, 91, 975 104» 300. ΟὈπιρὶ, ὁ βασι- 
λεὺς] μαθεῖ ὧν κΚ 48. εἶδον] δον 301. Πιάγπ). ἀε Ττπ. Ρ. ς8. εἷς 
δὸν τὸν Κύριον] - σαδαωϑ 24. Οἥρεη. ἷ. 3ς9. Εὐΐερ. Πεπλ. Ενδηρ. 
Ρ- 399. Αἴδιδη. ἱ. γοι. Βαῇ]. Μ. 1, 3οο. Ὀϊάγπι. ἀς Τηη. 1. εἰς, Ογη!!. 
ΑΙεχ. νοΐ. ἱ. ρατῖ, ἷ. Ρ. 295. εἴ αἱ. εδὸν τὸν Κυριον καὶ ἀπεςαλη προς με 

ἕν τῶν σεραφειμι 307. Κορεηι Τοπείπεπι (αὐαοιὰ υἱάϊ οεμς πιεὶς Ἰσθὰ. Ρ. 
333. υἱάϊ Τοπείπειπι͵ (αδσοιὰ ΝΕ. Ταρί. καὶ τλήρης] καὶ ἦν πλή- 
ρης Ομγίοί, Ἰ. εξ, καὶ πλήρης δις. δὰ ἔπ. ςοῃ).} Οὐρειι. ΟΠ τγῖ- 

οἵ, 1. οἶς, καὶ πλήρης ὁ οἶκος] καὶ ὃ οἰκος πλήρης 301. 
ρώϑη ὁ οἶκος Αἴβδη. 1. εἶ, 
Ἢ, Καὶ σεραφὶμ} καὶ σεραφεῖν 11]. καὶ σεράφειμ, 245 26, 49, 

τοῦ, 147. Οοπηρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ τὰ σεραφιμ 144. Αἴδδη. ΟΠ γίοί. 
1, εἶτ, εἴ α΄, ἕξ π]έρυγες] ργαριγῖτ, καὶ Ογη!}]. ΑἸοχ, ]. οἷ. καὶ ἕξ 
αἼζρυγες τῷ ἑνί] α ὅ2. καὶ ταῖς μὲν ὅτο. δὰ ἔπη: σοπι.1 εἰ ἀμαδες 
φείάενι αἷΐς υεἰαόαπί γαείεπι, μαι ὑέγο ῥεάει, εἰ μαδω: υοἱαδαπί. 

ὙΊρὶ. Ταρῖ, καὶ ταῖς μὲν δυσὶ] κα δυσι 301. 
τἹέρνξι Ἡϊάγπι. ἀε Τηη. 1. οἷξ, 

καὶ ἐπ λη- 

λ “ ᾿ ; 
καὶ ταῖς μὲν δυσὶ 

’ κατεκάλυπἼ]ον τὸ τορόσωπον] κατε- 
᾿καλυπῆον τὰ προσωπα ἑαυτῶν 22, 36, ς1, 62,233. ἐκαλυπῆον τὸ προσ-᾿ 
πον 46. Ἐυΐεῦ.]. ς. κατεκαλυπῆον τὰ προσωπα 41. Ὠϊάγτῃ. ἀς Ὑτη. 
Ἰ. εἷι. κατεκαλυπῆον τὰ τρρσωπαὰ αὐτῶν 90, 147. 30ς, 308. ΟΠ γίοίς. 
1. εἶ. - αὐτῶν 93. ϑίαν. Μοίᾳ. -- ἑαυτῶν {ιὉ Χ ἱπ οδμεαγαές. πηΐη. 
Αἰεχ. ἐκαλυπῆον τὰ πρόσωπα αὐτῶν Αἴβδη. 1. εἶ. ταῖς δὲ δυσὶ] 
χαι ταις δυσὶ ΧΠἼΠ, 24) 26, 41, 49, 93» τού, 144. Αἰεχ. Ογη!}}. ΑἸεχ. 
ἷν, 1Χο3. εἴ αἱ. α δὲ208. ταῖς δὲ δυσὶ---πόδας} αὶ οἴτπὶ ἱπίετπχεά. 26. 

κατεχάλυπΊον τὲς πόδας] ακατεκαλυπῖον 3ο8. Αἴμδη. Ὠίάγπι. ἐς Τήη. 

Καὶ ἥἤχουσα τῆς φωνῆς 

ΟΠ οἵ. 1. οἷ. τὲς πόδας] -Ἐ εαὐυτῶν 22, 36, 48, 62, 90, 93, 147» 
233. (ΑἸοχ. Ὁ Χ ἴῃ Ἵοβαγαᾶς, πιῖθ.) -Ἑ αὐτῶν ςτ, 32ος. δῖαν. Μοί(. 
καὶ ταῖς δυσὶν) ταις δὲ δυσιν Εὐΐεῦ. Ὠἱάγπι. ἀς Τηήη. 1. εἰ, ἐπέ- 
ταντο] ἐπεέτοντο 2109. Δίμδη. ]. εἰς, Ογη}}. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ρατῖ. ἴ. Ρ. 167. 

111. Καὶ ἐχέκραγεν] καὶ ἐκεχραγον 1Π1, 1], 22, 23, 26, 26, 41, 
48, 49, ς 15) 62, 90, 93» 104) 1ού, 1479 301, 300. ΟΟτρΡ]. Ἐνήεῦ. Ογ- 

ΤἾ]]. ΑἸοχ. 1. εἶτ. καὶ ἐχραγον οὐ, 392. καὶ ἐχραζον 144. Ὁϊάγπι. 
ἀς Τήη. 1. οἰ. ἕτερος] ἐτερον 97. 308. ΟΟμπιρΙ. Αἴμδη. ]. εἴ. ἕτε- 
ρος πρὸς τὸν ἕτερον] αἰιεγμίσερη Υ ἸρῚ. Αρ. πρὸς τὸν ἕτερον] α ΤΟΥ 

24, 93. πρὸς τὸ ετερὸν 7, 308. Οοπιρί. καὶ ἔλεγον] καὶ ελεγεν 
201. και λέγει 40ζ. αὶ Ῥίαγπι. ἀε Τηήη. ]. οἷξ. πλήρης] Ἔ ὁ ἐρα- 

νὸς Οοηπῆς, Αροῖϊ. 110. νἱϊ. ο. 3 ς. Δίβδη. Ὀιάγπ, ἀ6 Τηη. ]. οἷς, ΤΒεο- 
ἀοτεῖ. ἵν. 404. στᾶσα ἡ γῆ] καὶ ἡ γὴ Οοηες. Αρο!. ΤἬεοάοτεί. ]. 
εἶς, (Οὗ, Οοπᾶδῖε, Αροῆ. 110. νἱϊ!. ς. 12.). πᾶσα. κτίσις ΟἸεπι. Εοπι. 
δὰ Οοήπιῃ. ἘΡ. 1. δ. 34. ῥτδτϊτ, καὶ Αἴμδη. Ἡίάγπι, ἀε Ὑτίη. 1. οἶξ, 
τῆς δόξης αὖτ} τῆς δόζης σου (οι. Ἀροῇ, 1. οἷξ. 
ιν. πὸ τῆς φωνῆς} ὑπὸ τῆς φωνης 24. καὶ ὁ οἶκος] α ὁ ΑΙά, 

καὶ ὁ οἶκος ὅτε. δὰ ἤη. οοπι.} α (Δ ἀϊτ. πιᾶγρ. 40 εβάεπι ῃ).} 906. ἐνες 
λήσϑη καπιυξ)] ὠὐν ἀδ χαπνου ὟΙΙ, 24, 4τ. ΑΙεχ, Ομ γίοίε, χὶϊ, 

λ95. 
Νν. Καὶ εἶπον] και ἐπα ΧΙ, 24, 26, 4τ, 49, τοό, 144, 30, 206. 

ΑΙεχ. ἊὮ τάλας ἐγὼ] οἴμοι ὃ τάλας ἐγὼ ΟΠιγίοίι νἱ. τοό. (Οὗ, ν. 

287. νἱϊ!. 80.) κατανένυγμαι] τιμῶρομε (Ώς, πιᾶγρ. δῷ αἱ. ῃ3.} τού. 
ἄνϑρωπος--ἔχων] ἀκαϑαρτός εἰμι καὶ ἀκάϑαρτα χείλη ἔχω Οἰμγί- 

οἵξ, 11, 24). καὶ ἀκάϑαρτα] και ακαϑαρτος 144. χείλη τ- 
χείλη 2.1} λ αἰϊεγυῖγ. οὐπὶ ἱπτεττηαά. ιοό. χείλη ἔχων] ργαπαῖτ, τὰ 

24. εἶδον] ἰδὸν 301. 
ΝΙ. Καὶ ἀπεςαλη)] ἰϑεώρεν καὶ ἰδὲ ἀπεράλη Αἴἤδη. ἱϊ. 320, 

Καὶ ὠπεςαλη---τῶν σεραφὶμ} καὶ ἀπεζῶλη ἕν τῶν σεραφιμ" και ἀπε- 

φειλη ρος με ἕν των σεραφιμ' τορ.. κα Οὐ) Ἰητετπηεά. 2ος. πρὸς μὲ 
Ν ἕν τρος με 306. πρὸς μὲ ἕν ὅζο. δὰ ἤη. σοη).} ἣν τῶν σεραφὶμ, 

καὶ ἔλαβεν ἄνϑρακα τῇ λαξίδι ὠπὸ τῇ ϑυσιαςηρίου Τϊάγτη. ἷπ Οαζ, 
Νί. ἴοι. 1ϊ. Ρ. 612. τῶν σεραφὶμ] τῶν σεράφειμ 93, 301. τῶν χε" 
ρεδεὶμ Ομγγίος. νἱ. 4:3. καὶ ἐν τῇ --ἄνϑρακα) εἰ ἐπ σίσπῖ ἐἦμς εαἰ- 
ἐπα ἰραέίμε ΒΙ6Ι. Βομεπη. Μεἰϊδητίςῃ. καὶ ἐν τῇ χειρὶ] ““- αὐτὰ 24, 
26, 48, ξ1, 62, 90, 1ο9, 147» 233, 302) 304) 30ς, 307. (ΑἸεχ, (Ὁ Χ' 
ἴῃ οδιαγαέξ. τίποτε) εἶχεν ἄνθρακα] -[- πυρὸς 24, 36, 49, 90, τοό, 
(228. (αρτὰ 11π.) 233. Αἰεχ. Ομιγίοῖ: νἱ. τ41. Ογη!}. ΑἸεχ. 111, )78. 
εἶχεν ἄνϑρακα πυρώδη δῖαν. Μοίᾳ. 

ΨΙΙ. Καὶ ἥψατο] ργαγηϊτ. καὶ ἦλθε πρός με Ογτ]!!. ΑΙεχ. ν. 783. 
Καὶ ἥψατο ὅτε. 14 ἔπ. ςοπ1.} Εὲ ἐεεϊγὶ! ἰαδία πιεα, εἰ ἀϊκὶ!: δος αὖς- 
“Μεϊὶ "ΕΠ ΒΠΘΙΕΙ ἑμᾶς εἰ βεέζεαία “μὰ εἰγομπηρμη αν, Οἥρεη. ἢϊ. 116. 

(Οἱ, ἢ. 211.) ἥψατο 19] ργβεπιῖτι. τᾶτο ΟὙη}}. ΑἸεχ. 1]. 278. τὰ 
φςόματός μα} τῶν χειλέων με 24. Αἴβδη. ]. οἶζ, Ογη]!. Αἰεχ. ν. 783. 

καὶ εἶπεν] καὶ εἰπαν (υἱ νἱάετυγ) 144. -Ἐ μοι 308. εἰ αἰϊχὶ! πεϊδὶ ΨΊρΙ. 

Ταρί.. ἥψατο τατο] α ΤΕτο 100, 301. τῶν χειλέων σε) τῶν χει- 

λεὼν μου 30ς. καὶ ἄφελε! καὶ ἀφαιρεῖ Αἴβαῃ. Ἰ. εἶτ. 

μίας σου] τας ἀνομίας σου ἀπὸ σοὺ 301. 

“Ἢ και τὰς αδικιας σον 3ο1. κᾶι τας ἀνομίας σοὺ 308. 

ϑαριεῖ} συρι ὶ καϑαριεῖ Ογη!. ΑἸοχ. 1. οἷξ. 

τὰς αἶνο- 
καὶ τς ἁμαρτίας σου] 

περικα- 

ὙΠ]. ἤκεσα-τ-λέγοιἷος] ἤκεσα λέγονϊος αὐτῷ Ογτ!!!. Αἰεχ. ν. ὁόᾳ. τς 



ΗΣΑΊΙΑΣ. 
᾿ νΝ Ἁ ΓΝ ρ ς,,,,» ΕῚ κ » 9“ 

Κυρίου λέγοντος, Τίνα ἀποςείλω, καὶ" τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν τὅτον ; χαὶ εἶπα, ᾿Ιδὲ ἐγώ 
᾽ν » ,»“ ᾽ὔ 2, “- ὈὌ) “27΄ Ἂς 3 “, 

εἶμι: ἀπόξειλόν με. Καὶ εἶπε, Πορεύϑητι, καὶ εἰπὸν τῷ λαῷ τότῳ, ᾿Αχοῆ ἀχάσετε, χαὶ οὐ μὴ 9. 

᾿ ὶ βλέ έ ὶ οὐ μὴ ἴδ ᾿Ἐχαχύνϑη γὰρ ἡ χαρδία τῇ λαβ τότε, χαὶ συνῆτε, χαὶ βλέποντες βλέψετε, χαὶ οὐ μὴ ἰητεις. Ἐπαχύνϑη γὰρ ἢ ῥ Ἃ 
Ἁ, φ ΄ 4 ρ 9 ρὸ 

τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἤχεσαν, χαὶ τὰς ὀφϑαλμὲς ἐχάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, 
2.ϑ "ν᾿ 3. »’ "ς ἰδὲ γά φρο “9 " “Ἰ“. 3292 αι αὐτῷ Καὶ εἶπα 

χαὶ τοῖς ὠσὶν ἀχόσωσι, χαὶ τῇ χαρδίᾳ συνῶσι χαὶ ἐπιςρεψωσι, χαὶ ἰάσομ ς. : 

Ἕως πότε Κύριε; καὶ εἶπεν, Ἕως ἂν ἐρημωϑῶσι “πόλεις παρὰ τὸ μὴ χατοικεῖσϑαι, χαὶ οἶχοι 
' 7 Ψ Ν ἽΝ ρ “Ὅς 

παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνϑρώπους, χαὶ ἡ γὴ χαταλειφϑήσεται ἔρημος. Καὶ μετὰ ταῦτα μακχρυνεῖ ὃ 
ε 23 4 δ ιΝ-ἄἋἉἝ ε ρ. ἋἊν»ν 9 3 9. ,ΦὌὉ 

Θεὸς τὰς ἀγϑρώπες, χαὶ πτλησϑυνϑθήσονται οἱ ἐγκαταλειφϑέντες ἐπὶ τῆς γῆς, Καὶ ἔτι ἐπ᾿ αὐτῆς τ 
ΡῚ Ν ε ’ . . Ἁ, ς. 7 Φ 9 ΄ 9 

ἐς! τὸ ἐπιδέχατον, καὶ πάλιν ἕςαι εἰς προνομὴν ὡς τερέξινϑος, χαὶ ὡς βάλανος ὅταν ἐχπέση ἐχ 
] 

τῆς ϑήλης αὐτῆς. 

ΚΑῚ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις "Αχαζ τ ᾿Ιωάϑαμ τῇ υἱβ ᾽Οζίου βασιλέως ᾿Ιέδα, ἀνέθη Ἐάν 

βασιλεὺς ᾿Αρὰμ, καὶ Φαχεὲ υἱὸς Ῥομελίβ βασιλεὺς Ἰσραὴλ, ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ πολεμῆσαι αὐτὴν, 
χαὶ -ἐχ ἠδυνήϑησαν πολιορχῆσαι αὐτήν. Καὶ ἀνηγγέλη εἰς τὸν οἶχον Δαυὶδ, λέγων, Συνεφώνησεν 

᾿Αρὰμ πρὸς τὸν ᾿Εφραίμ' χαὶ ἐξέξη ἡ Ψυχὴ αὐτᾶ, χαὶ ἡ ψυχὴ τῇ λαξ αὐτϑ, ὃν τρόπον ἐν δρυ-- 
μῷ ξύλον ὑπὸ πινγεύματος σαλευϑή. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Ἡσαΐαν, "Ἔξελθε εἰς συνάντησιν 
"Αχαῷ σὺ, χαὶ ὃ χαταλειφϑεὶς Ἰασὸξ ὁ υἱός σου, πρὸς τὴν χολυμξήϑραν τῆς ἄνω δὲβ ἀγρᾷ τῇ 

τῆς φωνῆς Κυρίου] κα τῆς 41. φωγὴν Κυρίε ΟἸγγίοίξ, νἱ. 4.3. Κυρίξ 
σαδαὼδ ᾿Ογτ]]. ΑἸεχ. ν. 642. λέγοντος] λεγεσης 24,301. καὶ 304. 
Τίνα ὁποςείλω] τὸν ἀποςεέλω ΧΙ]. Γηᾶτρ. τινῶ ἀποζελὼ 24.) 1475)301, 

308. Αἴβλη. ἱ. 83. τον τινῶ ἀποςειλω 48, 62. πορεύσεται---καὶ εἶπα] 
πορεύσ. καὶ εἶπον ΟἸ γος, νἱΠ]. 407. πρὸς τὸν λαὸν] κατὼ τὸν λαὸν 

Οἥήρεη. 1], 264. (ΟΚ, ἷν. 81,431.) καὶ εἶπα] καὶ εἶπον 22, 36, 48, 
51) 62, 90, 1) 93» 104» 147, 233» 307) 308, 300. Οομηρί. ἰδοὺ 
ἐγώ εἰμι} ἐδ εἰμι ἐγω Ν]], ΧΙ], 22, 23, 26,48, ξΙ, 62,93, 147,31, 
306. Αἰεχ. κα εἰμι 41, 90, 144. Δἴμδη. 1]. εἶτ. εἰ 41. ΟγΠ1]]. ΑἸεχ. Ἰος. 
οἷς, Οξοῦρ., ἔστε ἐρο ΜΡ. Ταρί, ὠπορειλόν με] αἀπορειλον μοι 
91. 

ΙΧ. Καὶ εἶπε] και εἰπὸν 48. χαὶ εἶπέ μοι Αἰβδη. ἱ. γοα. (ΟΓ, ἵ. 
7.) καὶ εἶπε πρός με Ἐυΐεῦ. ΤῬεπλ. Ενδηρ. ἰ. 310. καὶ εἶπε Κύριος 
πρός με Βα]. Μ. 1. εἶς. ΕἸ ἀἰκὶ! πεϊλὶ γΊρ. Ταρή. πΠορεύϑητι--- 
λαῷ τότῳ] πορεύϑητι πρὸς τὸν λαὸν τῶτον καὶ εἶπε αὐτῷ Αἴβδῃ, ]. εἶξ, 
1 αὐ ροῤμίμνι ὑβασι, οἱ ἀὶς δὶ : ΥΊρ!. Ταρῖ. Πορεύϑητι καὶ εἶπον] 
πορεύου καὶ εἶπον ΒΑΗ]. ΜΙ. 1. εἶ. καὶ εἶπον] καὶ εἰπε 22, 48, 6:, 
93» 147. 333. ᾿Ακοῇ ἀκάσετε] ἀκοὴ ἀκάσητε 1, οἱ, 97. 147, 233. 
Αἴδδῃ. 1. οἷϊ, ὙΓπεοάοτεῖ, ν. 1144. ἀκοὴ ἀχεσηται τοῦ. ἀκοῇ ἀκύ- 
ετε Ὠάγτη. ἀε Τπη. Ρ. ξ8. καὶ οὐ μὴ τ᾿ --βἈλέψετε] αὶ σιπὶ ἰηΐετ. 
τηρᾷ, Ογτῖ]. ΑἸεχ. 1. οἷς, καὶ οὐ μὴ συνῆτε] καὶ οὐ μη συνειται 93, 
301. καὶ οὐ μὴ συνεῖτε σοχηρί. καὶ καὶ μὴ συνιῆτε ὙΒεοάοτεῖ, 1, οἷ, 
βλέψετε] βλεψειτε (ας) 93. βλεψητε τού. Οήξεη. Αἰδδη. ἰοο. οεἷξ, 
ὙΠεοάοτεῖ, ἴῃ σας, Νς. τοῃ,. ἱ. Ρ. τ6ο4. (ἢ Ἐά. ϑοδαϊΖ. βλεψετε.) 

Χ, ἡ καρδία}, ἡ 147. τῷ λαΐ τότε] ἡμῶν 93. καὶ τοῖς ὠσὶν 
αὐτῶν] καὶ τοῖς ὡσιν ἀντοῖς 93. κ ἀυτῶν 304) 3ος, 20γ. Βα], Μ. Ἰ. 
κις. Ὑπεοάοτεῖ. ἱ, τ4ς6, “], 119ρ. καὶ τὲς---συνῶσι] ἐτύφλωσε γὰρ 
αὐτῶν τοὺς ὀφϑαλμὲς καὶ τεπωρώκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν μήποτε ἴδωσι 
τοῖς ὀφϑαλμοῖς καὶ τῇ καρδίᾳ. συνῶσιν ΟἸγγίοία. νι]. 407. καὶ τὰς 
ὀφθαλμὰς] -Ἐ αὐτων ΨΠΙ, ΧΙ, 54, 26, 36, 41, 48, 40, ξ1, 62, 9ο. 
οἵ, 97, 104, τού, τοῦ, 147, 228, 230, 301, 304, 306, 307, 208, 200. 
Οὐοπιρί. ΑἸά. ΑΙεχ. Εηεδ. 1. οἶς. ΒΗ]. Μ. ἱ, ξις. Βιάγ. ἀε Ἐπη. 
ἴσο. οἷτ. καὶ τοῖς οφϑαλμοις αυτων 227)30ς. κ 93. 

᾿ς. 4.93: μήποτε ἴδωσιν] μήποτε εἰδωσιν τοῦ, 201- 
ὁφ5.} πε ζόγις υἱάραπι οφεϊὶς δὲ εγεάαπι Υ Ἰρὶ!. Ταρί. 
. αὐτῶν Αἰβαπ. ῬΙάγηι. 1. οἷξ. καὶ τοῖς ὠσὶν] α τοῖς ΑΙά. ὡὠΓσὶν 
αὐτῶν] α ἄυτων Αἴδη. ], οἷς, ὠκέσωσι---ἐπιςρέψωσι] ἀκέσωσι καὶ 
ἐπιςρέψωσι Ευΐεθ. Τγετη. Ἐνδηρ, 1ϊ. ὅς. καὶ ἐπιςρέψωσι) καὶ επι- 
φρεψεσ ι. 62, 90, 144, 147. καὶ ἐπιςραφωσιν 201. καὶ ἰώσομαι αὖὐ- 
ἀν καὶ ιώσωμαι αὐτες 24, τος, 302, 396. Οοπιρὶ. Ευέεῦ. ἴος. οἶξ, 
εἴ αἱ. 

ἐκάμμυσαν] 
ἕ Ὑ ΩΣ 

μῆπ. ἰδωσ. τοῖς 
τοῖς ὀφθαλμοῖς] 

ΧΙ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπον 22, 36, 48, ξ1) 90, 93, 394. χα! εἴπεν 144. ως πότε] εως {Ὡρρἱεῖ. πη, τεῦ. 147. καὶ εἶπεν, Ἕως ὧν ἐρημ.] Ομοαάωγκε ἀρ(οίρημμν Ἰτθῃ. Ρ. 456. ((ἢ, ῥ. 4:8.) καταλειφ- 
ϑήσεται] καταλειφϑὴ 20ι. 

ΧΙ. μακρυνεῖ μάᾶκραν ποιήσει (Δ οτῖρι. ἔιρτὰ 11π. 80 αἱ. τη.) 91. 
- : μακρύνει 144. μηχυνεῖ ΑἸ4ά, καὶ τοληϑυνθήσονται οἱ ἐγκαταλειφ- 

ϑέντες} καὶ οἱ καταλειφϑεῆες πληϑυνθησονται ΧΙ], 24, 41, 40, τοῦ, 
301, 306, 307, 308, ΑΙεχ. ἢο, ἤπε οἱ, 26. ἢς, πἴῇ οἱ ἐγκαταλειφ- 
ϑέντες, 90. οἱ ἐγκαταλειφϑέντες] οἱ καταλειφϑεντες 23, ξ΄), 93, 
109, 147, 233. 

ΧΙΠ. Καὶ ἔτι ἐπ᾽ αὐτῆς ὅτε. υἵχυε δά ἤπ. ςοπι.1 93. ἐπ᾽ αὐὖ- 
τῆς] ἐπ᾿ αὐτὴ ὅ2. ἔρι τὸ ἐπιδέκατον] ἐρᾶν το ἐπιδέκατον φρο. καὶ 
πάλιν ἔςαι!] καὶ παλιν ἔσονται 41. εἰς προνομὴν] ὡς προνομὴ 144. 
ὡς τερέξινϑος ργαεπιϊτε, καὶ 144. -ξ ἀποξεθληκυῖα 9 Οὐοὐϊοε5 ϑεγρὶ. 
καὶ ὡς βάλανος] , ὡς Ἑυΐεν. Ῥεπι. Ἐνδηρ. Ρ. 71. εἰ βεκὲ φμέγοῖς 
Ἡΐϊεγοθ. ὅταν ἐκπέσῃ] οταν ἐεχύπασϑη 111. οτᾶν πέσῃ τοῦ. οταν 
ἐχπεσει 201. ὕταν ἐκπέσῃ δες. δὰ ἢπ. οοπλ.] φωκ γοζεοὶ! γγμέϊης 
“μο;. Ἡϊεῖοθ. ἐκ τῆς ϑήκης} απὸ τῆς ϑήχης ΠῚ, ΧΙ], 26, τού. 
λὲκ 301. αὐτῆς] - σπερμα αγιον τὸ ςηλωμῶ αὐτης (22. ἴοτ. ςελε- 
μα) (23. [0 3) 36, 48, 62, 87, 91, 97» 104, 109, 147, 228, 233, 
301, 302) 304) 30ς, 3207, 3209. ΟΟπρὶ. Α]ά4, (ΑἸεχ. ὧδ τὰ ἰπ οἶος. 
τηΐποσε.) Οδογρ. δίαν. 16 (οάϊοεβ δεγρὶϊ. -Ἡ βποη (από εγὶρ ἰδ 
φιοά βείεγίε ἱπ οα. (ΔὉ δηιϊ4. τ.) τοῦ. 

1. Καὶ ἐγίνετο] α καὶ 1ο4,301. τῷ Ἰωαϑαμ] καὶ Ιωαϑαμ 87, 
97. 928. ΑΙάΔ. τὰ Ιωναϑαν 147. τὰ Ἰωακεὶμ 301. υἱξ Ἰωαϑὰμ 
Οὐοπιρί. τῇ, υἱξ Ὀζίου] αὶ υμξ 22, 48, ςτ, 65, οο, 93, ( 147. αἀάϊι. 
τἢ. τες. {Ὡργὰ γϑίωγαπ).) τὰ υἱξ Ιωας 26. ἀνέξη] ἀνέςη ΑΙά. Ῥα.-. 
σὶν] Ῥαασσων ΧΙ], 41, 87, 97, τού, 428, 230, 301, 206. Αἰεχ. Ῥα- 
σειν 22, 48. ΑἸά, Ῥαασων 23, 26, 49, 87. 90, Οἵ, 104. Ῥαᾶσσιν 
24. Ῥααᾶσιν 26, τορ, 302, 309ς. Ῥαασσειν 93. ῬΡασσων 144. Ῥα- 
σημ, 147. Ῥααάσωμ, (τηᾶτρ. Ῥαασιμ) 433. βασιλεὺς ᾿Αρῶμ] βασι- 
λεὺς Συριας 41. καὶ Φακεὲ] και Φακεαι 62, 93. καὶ ᾧῷακε 144. 
301. ΑἸά. υἱὸς Ῥομελίου] υιος Ραξελιου 144. βασιλεὺς Ἰσραὴλ] 
βασιλέως Ἰαραηλ ς΄, 91. βασιλεὺς Συριας 3ος. πολεμῆσαι αὖ- 
τὴν] πολεμῆσαι αὐτὴ 97, 228. εαπὶ ἀεδεϊϊαγε. Αὐυᾶι. Ορ. ᾿πῃρ. ἰμ 
Μρίῃ. ᾿ 

11. Καὶ ἀνηγγέλη] -᾿- σοι 62. εἰς τὸν οἶκον Δαυΐδ] , Δαυιδ 
304. λέγων] λεγοντων 22, 48, 1, 62, 90, 91) 93, 979) 104, 100, 
147, 228, 302, 300. (οπιρί. λεγονἼες 24, 56, 41, 40, 8), τοῦ, τ44, 
233» 239, 301) 304, 3ος, 306, 307, 308. ΑἸεχ. Ογη]]. ΑΙεχ, 11, 265, 
564. « ἀϊεεπεϊδως Αδι. Ορ. ᾿πηρ. ἰπ Μαῖῃ. ἡ ψυχὴ αὐτξ] ἡ χαρ- 
δια αὐτῇ 23. ἄντε ξι. τὸ νευμα αὐτά φρο. καὶ ἡὶ ψυχὴ] ει. 
τῷ λαξ αὐτῷ] καυτε 301. ὃν τρόπον] ρτοεγηϊ,. ὅταν ΑΙοχ ἐν 
δρυμῷ} Ρτδεπηῖτε. ὁταν ΧΙ], 36, 41, 40, 62, 90, τού, 1445 1479 230, 
301, 306. ΟΥΠ]], ΑἸεχ. 11. 264. οταν δρυμω 46. 

111. Ἔξελθε] -Ἐ δὴ 8), 915)97») 104, 228, 309. ΟὐτΩρὶ. "Αχαζ 
σὺ] ργαηητῖ, ἐπὶ 26. ῥγαβητς, τὼ 26, 48, 51, 62, 90, 93, τού, 147. 
καὶ ὁ καταλειφϑ.. Ἰασδξ] δὲ φαΐ γεϊίξξως οβ ϑεμὸ Αὐξι. Ορ. ἴπιρ. ἱπ 
δῖ. ἔς, π:ἢ ἀεγεϊἑδι, Μασ. Ἰασὲξ] Ιασαν 24. 62. ὃ υἱός 
σου] ὁ ἀδελφὸς σου 111. , ὃ 93, 208. πρὸς τὴν χολυμξήϑραν] προς 
τῇ χολυμδηϑρα ὅ2, 147. ἐν τῇ χολυμδηϑρα 90. εἰς τὴν κολυμξηϑραν 
304) 307, 328. τῆς ἄνω ὁ)8] τῆς ἀνόδου το6. τὴν ἄγω δα τ424. 

ΚΕΦ. ΥἹ. 

1Ο. 

ΣΙ. 

2- 



ΗἩΣΑΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΝἹΙ: 

. «πάλιν ἰάσομαι. 

ΟΡγϑ τ. τὰ 104. 

4. ἀνάφέως. Καὶ ἐρεῖς αὐτῷ, Φύλαξαι τῇ ἡσυχάσαι, χαὶ μὴ φοξᾷ, μηδὲ ἡ Ψυχή σου ἀσϑενείτω 
3 ρ φ΄ ΄ ἰϑι ἰϑω ρῷ χῷ Ὡ 

ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλὼν τῶν χαπγιζομένων τότων' ὅταν γὰρ ὀργὴ τῇ ϑυμδ μου γένηται ̓  
νε ε Ν ρ» 3 ἸῸΝ ο 

Καὶ ὁ υἱὸς τῷ Αραμ, χαὶ ὃ υἱὸς τ Ῥομελίου, ὅτι ἐξελεύσαντο βελὴν πσογη- 

βάν. ᾿Αναδησόμενα εἰς τὴν Ἰεδαίαν, χαὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς, ἀποςρέψομεν αὐτὲς πρθῦ ἡμᾶς; 
χαὶ βασιλεύσομεν αὐτῆς τὸν υἱὸν Ταξεήλ' Τάδε λέγει Κύριος σαδαῶν,, Οὐ μὴ μείνη ἡ βουλὴ 
αὕτη, δὺὲ ἔςαι, ᾿Αλλ᾽ ἡ χεφαλὴ ᾿Αρᾶμ, Δαμασκὸς, καὶ ἡ. χεφαλὴ Δαμασαξβ, ῬΡασίμ' ἀλλ᾽ ἔτι 
ἑξήχοντα χαὶ πέντε ἐτῶν, ἐκλείψει ἡ βασιλεία Ἔφραϊμ ἀπὸ λᾶϑ, Καὶ ἡ χεφαλὴ Ἐφραὶμ Σομύ- 

ρων, χαὶ ἡ Χχεφαλὴ Σομόρων, υἱὸς τ Ῥομελίου' χαὶ ἐᾶν μὴ πιςεύσητε, ἐδὲ μὴ συνῆτε. Καὶ 

ἀντι Κύριος λαλῆσαι τῷ “Αχαζ, λέγων, Αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου Θεξ σου 
εἰς βάνος, ἢ ἢ εἰς ὕψος. -. Καὶ εἶπεν “Αχαξ, οὐ μὴ αἰτήσω, δὺξ μὴ πε γαᾶσο Κύριον. Καὶ εἶπεν, 

᾿Αχόσατε δὴ οἶχος Δαυΐδ' μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶγα παρέχειν ἄγϑρώποις, χαὶ πὼς Κυρίῳ παρέχετε 
ἀγῶνα; Διατϑτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον" ἰδὲ ἡ ταῤθ εξ ἐν γαςρὶ λήψεται, καὶ τέ- 

ς ξεται υἱὸν, χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτῇ ᾿Ἐμμανεῆλ. Βότυρον χαὶ μέλι φάγεται πριγὴ γνώναι 

αὐτὸν ἢ ππροελέσϑαι πονηρὰ, ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαϑόν. Διότι πορινὴ γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαϑὸν 
δὶ 

: 

ογ05} Ῥγδτηϊῖ. τὰ ΧΙ], 24, 36, 41) 48, 40, ξἴ,) ὅ2, 90, 104, τοῦ, 
109, 144) 147, 228, 233) 301, 302, 304, 306, 207. Οοπρὶ. ΑΙΘοχ. 

Ἁ 230, 398. τὰ κναφίως] τα γναφεως Χ1], 22, 23» 40, ξῖ, ΟἹ, 93) 
104) 1ού, 233) 301, 302, 304, 303, 307, 309. ΑΙοχ. τοῦ γραφεως 

144. 
ΟΝ. μηδὲ ἡ ψυχή σου ἀσϑενείτω]) ἰθϑι ασϑενειτω ἡ ψυχὴ σοὺ 24, 
408. ἀσϑενείτω] -[- μη φοδηϑης 22. μη δὲ φοδηϑης 26, (48. (δ 
“Ὁ Ἔ και μη φοβηϑης κι. Ἐ μῆδε φοξηϑεις 62, 93» 147. “Ἔ μη 
δὲ ϑορυθηϑης οοθ. ὠπὸ τῶν δύο] α απο 36. ἀπὸ τῶν δύο---τότω»] 
α ἀμούμς εἰ ἰοπίδες γμνιὶραπεδις ἡ Αυᾷ. Ορ. ἱπηΡ. ἴῃ Μαῖῃ. τῶν 

καπνιζομ. τότων] κα τατων 9οο. ὅταν γὰρ ὀργὴ] οτὰν γαρ ἡ οργὴ 41. 
οτί ἂν γὰρ οργῆ 91. τὸ ϑυμξ μ5} λύῖξβ 22, 36,301. τοὐμοῦ 48. 
αμοὺυ (ςι. δἠάϊει. “Δ αἱ. τι.) 93. ΑΙά, 

ΨΝ, Καὶ ὁ υἱὸς 137] κ ὁ ΑἸά. Καὶ ὁ υἱὸς ΄ 5. ἐξωλεύσαντο] φμο- 
ἩΙΩ,Ι ων “γανι, εἰ δἰμς ον, φεὶ οορἰανεγμπὲ Αὐέι, Ο». ἱπ)ρ. ἴῃ 

Μδῖῃ. ὅτι ἐξελεύσαντο] διοτι ἐξελευσαντο 301. βαλὴν πονηρῶν] 

Ἔ τορι σὸν. λέγοντες ΧΠῚ, 24, 26, 4τ, 40, τού, 1445 230, 304, 305» 

306, 307, 398. -Ἐ Εφραιμ και ὃ νιος τε Ῥωμελιου κατα σου λεγοντες 

22, (48. (Ὁ 3Κ) ς΄) 90,93. “Ἐ εδάεπι, πἰῇ περι σεν 23, 300. -Ἐ εα- 
ἄεπι, ἤπα του, 62. (147. ουπὶ Εφραιμ καὶ--- ωμελιου εταῖ.) -[- καῖα 
σου λέγοντες 36, 2 33,301. Εφραιμ καὶ υιος Ῥομελιου. πέρι σξ λε- 

γοντες 87. -- οδάςπ), π|Π] ὁ υἱος, ΟἿ, 97» 1ορ, 302. (Ομρὶ. ΑἸά. 
Ἔ Ἑφραιμι καὶ Ῥωμολιου περι ({ργαίςήρι. μετα) σου λέγοντες 528. 
Ἔ περὶ σοῦ Ἐφραὶμ καὶ ὁ νἱὸξ Ῥωμελίε, λέγον]ες (ουπὶ Ἐφραὶμ καὶ ὁ 
υἱὸς Ῥωμελίε 00 δε 'π ομαγδᾶξ. πηΐμογε) ΑἸεχ. -" ἐπί σε ϑιαν. Μοίᾳ. 

ΥΊΙ. ᾿Αναδησόμεϑα] αναξησωμεϑα 6; 144,.300. Οοπρὶ. «“κει- 
ἄαπιμς Αὐξε. Ορ. ἱπηρ. π΄ Μαῃ. εἰς τὴν ᾿Ἰσδαίαν] εἰς τὴν ἸΙδεμαιαν 
1Π. -Ἑ και χακώσωμεν αὐτὴν 22, 46, (8. δ “Ὁ ό:, 90, 147. 
Ἔ καὶ κακώσομεν αὐτὴν ςτ. -{ καὶ κακώσαμεν (Πς) αὐτὴν 228. ἢι- 
Ῥ΄Ὰ 1ἴπΠ. ὀπορρέψομεν αὐτὰς} ἀποςρεψωμεν αὐτὲς ΧΙ], ὅ2, οο, τού, 
147» 304) 307, 308, 300. (ΟΠΊΡΙ. ἐπιφρεψομεν ὁ αυτᾶς 100. φοπυεγία- 

πἷς Αυᾶ, Ορ. ᾿ρ. ἰη Μαιὴ. πρὸς ἡμᾶς} προς υμᾶς 62. . καὶ 

βασιλεύσομεν] και βασιλευσωμεν 147, 394. ΟΟμΡ]. βασιλ. αὐτῆς] 
γέρεα βαίμεμιης εἰς Δυξι. Ορ. ἱηρ. ἰπ Μδιῖῃ. αὐτῆς] αὐτοῖς 111,24. 
41) 1οό, 3ος. (οπιρὶ. ῥγαητῖ. βασιλεα 23. ἐπ᾿ αὐτῆς 40, 144, 
301. Ταξεῆλ] Ταξέλ Οομρρὶ. 

ΨΙΙ. Σαδαὼϑ] α 304, 307, 3908. Οὐ μὴ μείνη] οὐ μὴ ἐμιμεινη 
ΧΙ], (26, 36. υἱ νϊάἀεῖυτ) 41, 49, τού, 144, 233, 296. Αἶεχκ. οὐδὲ 
ἔςα!] εδ᾽ αὶ μη ἐςαι 24. ΟΟΠΡ. 

ΨΙΠ. ᾿Αλλ᾽ ἢ κεφαλὴ] αλλα κεφαλή 93. Οοπιρὶ. ΑΙά. ᾿Αρὰμ] 

κεφαλὴ] α ἡ 228. Ῥασίμ] Ρασειν 22, 48, τού, 144. ΑΙεχ, Ῥασειμ 
23. Ῥασιν 56, 16, 147. Οοτηρί. Ῥαάασειμ 49. ΑἸά. ἀλλ᾽ ἔτι 
ἑξήκοντα } καὶ ετὶ εζηκοντα 22, 36, 48, ς1, 62, 9ο, 93» 147, 233: 
ἀλλ᾽ εφ᾽ εζηκοντα 87, 91, 97, 300. Οοπιρὶ. ΑἸά. ργαπιϊττ. καὶ οπηπεβ 

- Οὐοάϊοεβ ϑεγρῖ. καὶ πέντε ἐτῶν] καὶ πέντε τὴ 22, 62, 90, 1009, 147», 
233. 309. κα Χχᾶι 24, τού. ἐκλείψει] Ργαεπηΐτε. καὶ 22, 36, 48, ξ1) 
ὅ:, 90, 93. τού, 147.233. ἢ βασιλεία] λα ἦἶ91, 97, 100, 228, 302, 
300. Οὐπηρί. ὁ ὁ βασιλεὺς 1414. απὸ λαϑ] ἐπι λαξ 8). ΑΙά. 

ΙΧ. Καὶ ἡ κεφαλὴ Ἐφραὶμ] καὶ ἥ βασιλεια Εφραιμ 49. και 

ἘΡΑΙ ἡ κεφαλη Εφραιμ 301. καὶ ἡ κεφαλὴ Σομόρων] α ΔΙά. υἱὸς 
τὰ Ῥομελίε} ῬγδΠΝΪ τ, ὁ 22; 26, ς1, 62, 93, τού, 147, 233» 300, 590: 

γον. ΙΝ. 

καὶ ἡ κεφαλὴ Δαμασκχξ] Βαῦεῖ Ὁ κξ 48. ἡ 

“Ομυγίοῖ. 1. ςόο. 

δ υιος Ῥομελιου 3094. καὶ ἐὰν μὴ τιιςεύσητε] χαι ἐᾶν μη τιρευσητᾶι 
302. καὶ ἂν μὴ ἀκσητε3οβ, δὲ μὴ συνῆτε] εδ᾽ αὶ μὴ συνητε 26, 
41, τού, 144, 3ο6. ΒαΠ]. Μ. 1. 633. Ὁιάγπι. ἀε Τ πη. Ρ. 131. ῬγόςΟρ, 

ἴῃ δῖ. Νὶο. ἴοπῃς: 1ϊ. Ρ. 6. γε. ΑΙοχ. νοἱ. ἱ. ρατί. 1. Ρ. 173. εἴ αἱ. αιδὲ 
μὴ συνειτε (3ο:1. υἱ νἰάἀεῖυτ.) ΟΟπιρὶ. 

Χ, Καὶ τροσέϑετο) α καὶ 304. 
προς Αχαξ 24. λέγων] α 304.᾿ 

ΧΙ. Αἴτησαι σεαυτῷ] ἐτησαι (ἢς) αὐτὼ 62. αἰτῆσον σεαυτὸν 301. 
παρὰ Ἰυρίου Θε8] παρα Κυριξ τα Θεξ 22, 40, 51) 62, 100, 147, 233, 
301, 406. ἶαρα τε Κυρια τῇ Θεξ. 48. Θεξβ σου] α 304, 3ος, 307. 
εἰς βάϑος ἢ εἰς ὕψος} εἰς υψος ἡ εἰς βαϑος 62, 147. ἐπ ἀμ σαν 

5,“ αημιηι, εἰ ἐπ αἰ ἐμάδίποηι οἰδοῦ {72.. ΟΥργ. 

ΧΙ], Αχαζ) κα ΧΙ. δὲ μὴ πειράσω] ουδ᾽ οὐ μὴ τοειράσὼ 24) 

41, 8), 228, 201, 304, 206, 2079 308. ΑΪεχ. Οτίρεη. 1. 3ς2. ΒΑ4Π], Μ. 

'. ξ99. Κύριον] ρτγαπηϊῖτ. τον (Χ]]. ππαγρ.) Οτΐρεη. 1. οἷς, ῥγαθηνῖ. 
Ἰάδα [Ὁ κς ἰῃ ομδγαέξ, τηΐποῖε Αἰθεχ. Ζλονεέμεηε Τδεμι πιεμι. ΟὙΡτ. 

ΧΙΠ. Καὶ εἶπεν] Ἐ Ησαιας 22, 36, 48, ςτ, 62; 93; (109, 30. 
Ρυπέιἰ5. ποίαϊ, υἱ ἀεἰεηά.) 147, (228. ἴωργα [Ἰη.) 301, 30ς. Ἃ 408. 
Καὶ εἶπεν, ἀκέσατε δὴ] ἀκεσατε δὲ φησιν 3207. οἶκος Δαυίδ] Ῥγα- 
ταῖτι. ὁ 49. ΑΙά. οἰκος [εδὰ 87, (97. ἀμ. δῇ ὁ οικος) 228. ὁ οἶκος 
Ἰόδα͵ ΟορΙ. μὴ μικρὸν] ἢ μιχρὸν Αἴβδη. ἱ 741. μὴ μικρὸν δία. 
δὰ ἔπ. σοι. ποὴ ρωβδίμπι υοδὲς ξεγέαπιεη σεται ἠοναὶκί ως, φιομίαηι εις 
2γβαι ἀροκοηι ἢ ΟὙΡγ. 

ΧΙΝ. Διατξϑτο] δια τατὼω 201. 

111. ες ἡρίξ Ογρτ. αὐτὸς Θεὸς Αγ). 4. ὑμῖν σημεῖον] κα υμιν 
304. ἰδὲ ἡ παρϑένος] κα ἡ 24. (147. Τιρρίεϊ. ἴπ πιά. πι, τος.) ἐν 
γαςρὶ λήψεται] ἐν γαςρι ἐξει ΧΙ], 26, 41, (9ο. πἴαγρ. υἱ ἴπ ἘΔ.) τοό, 
1445) 230, 3ο6. ΑΙεχ. Ευΐεῦ, δα). Ενδηρ. Ρ. 73. ΟΥΠ]}. ΑἸΘχ. 11, 6 ς6. 

εἴ 81. καὶ τέξεται) α ΑΙ4ά. καὶ καλέσεις] καὶ καλέσετε (ΧΙ]. 
τηᾶγσ. υἱ ἷῃ ΕΑ.) 22, 36, 48, 49. 51.) 228. καὶ καάλεσασι 26, (9ο. 
τηᾶγρ.) τού, 144, 233. Οομῖι. Αροίξ. [1Ὁ. ν. ο. 16. ΟἸειηςης. Ερὶι. δ. 
1ςο. ἰρσπαῖ. Ερ. δάΐογ, δά Απῦοςξ. δ. 4. Οήφθεη. 111. 129. Β4Π]. Μ. ἱ. 

40, ςςο. Οτερ. ΝΥΗ͂; 11}..344,.383. Ευΐεῦ. Ῥεπι. Ενδηρ, Ρ. οϑ8. Ὀϊ- 
ἄγη. ἀε Τηη. Ρ. 390. ΟΥ̓]. ΑἸεχ. 1. οἷς, ὙΓβεοάογεῖ. ἵν. το48. εἰ αἱ. 

καλεσεται 62) 93. 147, 401, κληϑήσεται Ματῖγγ. ΟἸεπλ. δ. 2. δἰ το- 

εαὐἰιἰε Ογρτ. καὶ καλέσεις ὅς. 84 ἤπ. φοπι.Ἶ ὃς κεκλήσεται. ὁ μεϑ᾽ 
ἡμῶν Θεός. Ευΐεδ. Τ)επι. Ἐνδηρ. Ὁ. 316. 

ΧΥ. Βάτυρον ὅτο. δὰ ἔπ. σοπ).} Βιένγαπε οἰ πιοὶ πισπάμοσό]᾽!, ργὶ- 

μαι “,αείαι μὲ φτοξεταὶ "πιαδίρπα, εἰΐρεὶ δοπικε. Οτίρεη. ἢ. 143. 
πρινὴ ὴ γνῶναι] προ τα γνωνᾶι 301. Ργδεταϊτς, καὶ ΑἸά, τρινὴ γνῶναι 
--πρινὴ γνῶναι ἴῃ οοπι. 164. ἊΣ Αἰζεγυίγ, οὐ πὶ ἰπτεγπηεά, 62. γυνῶναι" 
αὐτὸν] γνωναι παιδιον 93. ἢ προελέσϑα!] α ἣ 93: ΑΙεχ. Οοπρρί. 
ἢ τροελέσϑαι---τὸ ἀγαϑὸν ἱ ἴῃ. σοη]. 164.]} ἀγαϑὸν ἢ ἢ κακόν. ἀπειϑε, 
πονηρίᾳ τὰ ἐκλέξασϑαι τὸ ὠγαϑόν. ὙΓεοάοτεῖ, 1. 737. (ΟΕ, Μ]. ςς2. 
ν. 122.) ἐκλέξασϑαι] ἐκλεξεται 1Π1,22,24, 36, 48, 40, ς 1; 90, 93» 
τού, 144, 147. (228. εχ (οττ.) 43, 301) 304, 30ς, 306. Ευΐθῦ. 1)εηι. 

Ἐνάπρ. Ρ. 315. ΟΥη. ΑἸεχ. υἱῖ. Ῥατῖ. 1. Ρ.. 8). ἐκλεξᾳι ΧΙ. ργω- 

αγῖτς. ἢ ΟοπηρΙ. τὸ ὠγαϑόν] α τὸ 24. : 

ΧΥῚ. Διότι πρινὴ] οτι πρινὴ 304. ΟΥΠΙΙ. ΑἸεχ. ἵν. Ὧι. γνῶναι, 

τὸ παιδίον] γνωναι αὖον 93. ὠγαϑὸν] καλεῖν πατέρα ἀγαϑὸν 

ἀγαϑὸν ἢ κακὸν] κακὸν ἢ ἢ ἀγαϑὸν 4ο1. καλὸν ἢ 

καλὸν ἢ κακὸν Οἵτενγ. ΝΥΗ͂, "π᾿. 44ς. ΟΥπὶ!. 

τῷ "Αχαζ] τω Αχααξ 11. 

Κύριος αὐτὸς] Κυριος αὐτοῖς 

πονηρὸν Οτίρεη. 1. εἶξ. 
Ε 



ΗΣΑΙΑΣ. 
τς ΚΕΦ. ὑπ. 

δ. ἀπειϑεῖ (ᾳ. ἐκλέξασϑαι τὸ ἀγαθόν. καὶ χαταλειφϑήσεται ἡ γῆ ἣν σὺ φοδῆ, ἀπὸ ἢ χαχὸν, ἀπειθεῖ πονηρίᾳ, ἐχλέξασϑαι τὸ ἀγανῦν" κα ; 
Ἵ ' ᾿ 7 9 "9 ’ ε Ἁ δ" Ἁ 2" Ν λ ῤ. χαὶ ἐπὶ τὸν οἷ- 

προσώπου τῶν δύο βασιλέων. ᾿Αλλὰ ἐπάξει ὁ. Θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαῦν σἂ 
᾿ ᾿ ΄ 9 3 ε “ ᾿ς 9»9Ἀ ρο 9 ες ΦΧ ».9᾽ “ὕς Σ 

χον τῷ “πατρός σου ἡμέρας, αἱ ὅπω ἥχασιν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀφεῖλεν Ἐφραίμ ἀπὸ Ιόδα τὸν βασι 

ν᾿ ΐ ὶ ἔςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη συριεῖ Κύ (χις, ὃ χυριεύσει μέρος σο- λέα τῶν ᾿Ασσυρίων. Καὶ εςα! ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη σύριει Κύριος μυίκες, ὃ χυριεῦσει μέρος το: 
ρ ζ΄ “. 7 3 - .ν Ὁ ».. 

ταμξ Αἰγύπ]ου, καὶ τῇ μελίσση, ἥ ἐς!ν ἐν χώρᾳ ᾿Ασσυρίων. Καὶ ἐλεύσονται “πάντες ἐν ταῖς 
πα ὦ “ ν . 9 ᾿ ΄ 9 “ ε 

φάραγξι τῆς χώρας, χαὶ ἐν ταῖς τρώγλαις τῶν “σετρῶν, χαὶ εἰς τὰ σπήλαια, καὶ εἰς πσᾶσαν δα- 
΄ ΄ “ ΡΣ. : ΄ 7 “ “ 

γάδα. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ξυρήσει Κύριος ἐν τῷ ξυρῷ τῷ μεμισϑωμένῳ “πέραν τὰ “ποταμξ βα- 
᾿ Ε Ν δ ἰδὲ “Ὃ ες Ὰ, ΄ 2 φο 

σιλέως ᾿Ασσυρίων, τὴν κεφαλὴν, καὶ τὰς τριχᾶς τῶν ποδῶν, χαὶ τὸν πώγωνα ἀφελεῖ, Καὶ ἔςαι 
΄ ρὰ ν ΄ ., . Ψ 2νΝ “ ΝΝ 

ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ϑρέψει ἄνϑρωπος δάμαλιν βοῶν, καὶ δύο πρόδατα' Καὶ ἐξα! ἀπὸ τὰ πρλεῖ- 
᾿ : : ᾿ ΄ ΄’ ρ Ν ΞΝ, ρμ.' φ Ἅν 9 φῶ 

ςον πιεῖν γάλα, βότυρον καὶ μέλι φάγεται «πᾶς ὃ χαταλειφϑεὶς ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἐςαι ἐν τῇ 
᾿ , ’ 3 ΄ »Ἤ Ὁ » 

ἡμέρᾳ ἐχείνη, πτᾶς τόπος οὗ ἐὰν ὦσι χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίχλων, εἰς χέρσον ἔσονται, καὶ εἰς 
᾿ ᾿ ᾿ 9 ΄ » ωὦ 7 ν ν΄ ν κὋἊ 

ἄχανϑαν. Μετὰ βέλες χαὶ τοξεύματος εἰσελεύσονται ἐχεῖ" ὅτι χέρσος χαὶ ἄχαννα ἕςαι πᾶσα 
| ' 9 3 ς΄ 3 Ν, 9Ώ7 ρ 7 ᾿ Μ ν᾿ ϑλὰ ΓῚ 

ἡ γῆ, Καὶ τοᾶν ὅρος ἠροτριωμένον ἀροτριωϑήσεται" οὐ μὴ ἐπέλνῃ ἐχεῖ φύδορ' ἐςαι γὰρ ἀπὸ τῆς 
χέρσα χαὶ ἀχάγϑης εἰς βόσχημα «τροδάτου, 

17. 

χαὶ χαταπάτημα βοῦς. 

ΚΑῚ εἶπε Κύριος πρὸς μὲ, Λάξε σεαυτῷ τόμον χαινᾷ μεγάλου, χαὶ γράψον εἰς αὐτὸν γραφίδι τ. 
ἀγϑρώπε, ΤῈ ὑξέως πορονομὴν "ποιῆσαι σχύλων" Πάρεςι γάρ' χαὶ μάρτυράς μοι πποίησον ππιςὰς 2. 

Αἰέκ. 1. ἐξ ὠπειϑεῖ-τὸ ὠγαϑόν»] ἐκλέξεται τὸ ἀγαϑὸν, καὶ ἄπει- 
ϑεῖ πονηρίᾳ Οήρεη. 1. οἷ, ὠπειϑεῖ πονηρίᾳ} ἀπειϑει πονηρίαν 93) 
30. ποὴ ἐγεαάει παἰ μία Αταῦγσ. ἐχλέξασϑαι]) ργρταία. τὰ ΧΙ], 22, 

Ῥτηχεῖ, τε 24. βασιλεὺς Ασσυριων 246. καὶ τὸν πώγωνα] ργεηηϊε. 
ετι 22, 26, 48, ς17) οο, 93. (ΑἸεχ. {πὸ Χ' ἴπ οἰιασ. τηΐπτιοσε.)} ργασγηξι, 
τι δὲ 62, 14). καὶ τὸν πώγωνα ἀφελεῖ} ἀφελεῖ καὶ τὸν πωγωνα 426. 

24. 26, 26, 48, 49, ξι, 62, 93, τοῦ, 144, 147) 228, 233. Ευὲεῦ. Ογ- 
ΤῊ], ΑἸεχ. Ἰοσ. οἷξ, εἰς τὸ ἐκλεξασϑαι 301. τὸ ὠγαϑόν] κα τὸ 24. 
καὶ καταλειφϑήσεται δες, δὰ ἔπ. σοΠ.] κα 3095. καταλειφϑήσεται] 
ἐγκαταλειφϑήσεται Ευΐεῦ. Ῥετη. Ενᾶπρ. Ρ. 218. ἣν σὺ φοξῃ] ἣν σὺ 
βδελύσσῃ Ἑνεῦ. 1. οἷ, ἀπὸ τορυσώπου] ργϑεπήτι. ἐρήμος 41... τῶν 
δύο βασιλέων) ἀντων 11. - αὐτῆς Ευΐεδ. Ι, οἶς. 

ΧΥῚΙ. ὁ Θεὸς] Κυριος 24. 144. Όεοτρ. ϑίαν. Μοίᾳ. 
σὲ] ἐπι σε ὁ Θεὸς 41, 87, 91, 97, 228, 309. ΟΟΡ]. καὶ ἐπὶ τὸν 
λαόν σου] κ ἐπὶ τού, τορ, 3902. αἵ ἄπω ἥκασιν] αἱ απὼ ἡχεσιν 22, 

36,48, κι. καὶ ὅπὼ ἡχασιν 87,97, τοῦ, 809. κ αἷ ΑΙά. ἀφ᾽ ἧς 
ἡμέρας] α ἡμέρας 301, 304, 307, 3908. ἀφεῖλεν ᾿Εφραὶμ] ἀφελεῖν 
Ἐφραιμ 93. 

ΧΝΊΠ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] αὶ ἐκεινῃ 87, 97. μυίαις} μυια 23. 
μνιας οἵ, 97. 309. Οστηρὶ. Ογη]}. ΑἸοχ. 11. 226. ὃ κυριεύσει] ὃ κυ- 

, θιυει ΧΠ], 49, 90, τού, 144) 302, 3ος, 306, 307, 2ο8, α κυριευσα- 
σι 22) 24, 41, 48, κι) 91, (93. υἱ νἱδεζμτ) 97, 228, 233, 309. (πρὶ. 
ΑΙεχ. Ἐπήερ. Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ. 320... ἣ χυριευσει 22. αἱ χυριευουσιν 
62, 87, 147. ΑΙά. κυριεύσει] χυριευσεσι 36. μέρος ποταμδ] με- 
βους ττοτάμου ΧΙ, 22, 23, 48, 49, ξ΄, 90, 97) 1445) 228, 232, 304, 307. Αἰεχ. Ἐυίεῦ. 1. εἷς ἐν χώρᾳ} α ἕν 3ος. ᾿Ασσυρίων] Ρτβυλδτ. 
τῶν 90,233. β 

ΧΙΧ. Καὶ ἐλεύσονται] - καὶ ἀναπαυσονται 22, 24, 36, 48, ςῚ, 
62, 87, 90, 91, 93, 97) 100, 147, 228, 233, 230, 301, 302, 304, 30ς, 396, 300. (οπιρ], Ενήερ, Τεπν, Ενδηρ. Ρ. 320. 8ῖαν. Μοίᾳ. καὶ εξε- 
λευσονται 144. καὶ ἐξελεύσονται καὶ ἀναπαύσοντα, ΑἸά. “πάντες 

᾿Ἔ καὶ ἀναπαυσοῦϊαι Χ1Ι, 26, αι, 40, τοῦ, 144. ΑΙεχ. Ογτῖ!. ΑἸεχ. 
ἰϊ, 236. ἐν ταῖς φάραγξι] , ταις 92. κα ἐν ΑΙά, τῆς χώρας] 
“Ἔ σου τ44. καὶ εἰς τὰ σπήλαια] καὶ ἔπι τα σπηλαια 230, 3οό. 

- καὶ εἷς πᾶσαν ῥωγαδα] -᾿- κἂι ἐν παντι ξυλω ΧΙ], 22, 23, 24, χὅ, 36, 
41, 48, 40, 51, 87, 99, 91, 93,07, τού, τσ0, 144, 228, 233, 301,302, 304, 307, 308, 300. ΟΟμηρ]. ΑἸ4. Εν. Ογη!]. ΑΙδχ. 1. εἷς. ΟΘεοτς. δῖαν. Μοίᾳ. -᾿- εδάειω, ἔπε εν, 62, 14). καὶ ἐπι πάσαν βαγαδα 230. 
καὶ ἐπὶ πάσαν βαγαδα, καὶ εν παντὶ ξυλῳ 306. ΑΙεκ. 

ΧΧ, Ἐν τῇ ἡμέρῳ] ργαιγηίει, καὶ εγαν 301. Ργαβυγϊι. καὶ 304. ξυρήσει Κύριος] ξυρισει Κυριος 22. ἔξύυριει Κυριος 24. ἐν τῷ ξυρῷ] 
τῶ ξυρω τῶ μεγαλω ΧΙ], 16, 41, 49. τού, 144, 306. Οεογς. τό Οο- ἀϊοεβ δεγρὶ!, α ἐν 22, 26, ξῚ, 304, 30ς. ἐν τῶ ξυρω τῶ μεγαλω 228, 233» 301. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἐν ἴῃ ομδτγαδξ, τηΐποσε. Ἐπ. 1. εἰς. τῷ με- μισϑωμένῳ] καὶ μεμεϑυσμενω ΠῚ, 24, 36, 41, 40, 144, 228, 233, 206. 
Τεἀεοῖπι ( οάϊοεβ δεῦρ. τω μεμεϑυσμενω ΧΙ], 23, 26, ς1) 87, ρο, 93, 97. (109, 302. τᾶ. υξ ἴῃ ἘΔ.) 300. (πρὶ. ΑἸ4. τω μεϑυσμενω 62, 

, Α 
ὁ Θεὸς ἐπὶ 

147. καὶ μεμεϑύυσμενος ἐξὶν (υξ νἱάδειγ) το. καὶ μεϑυσμεένω 301.᾿ καὶ μεμισϑωμένῳ ΑἸεκ. πέραν τὰ ποταμε] ργατηϊ, ὃ ἐρὶν ΧΙ], 24, 26, 36, 41).49, 1445 (128, ἔιρτα [1π.} 233. ΑΙεχ. βασιλ. ᾿Ασσυρίων] 

ΧΧΙ. δάμαλιν βοῶν] α βοὼν (Δ άϊε. ἐπι πιᾶγρ. δ εβάετῃ π}.} 9ο. 
ΧΧΠ. σιεῖν γάλα] ποίειν γαλα 22, 48, 49, ξι, 90, 93, 97, 147, 

233, 301, 304, 30) 306, 307, 308, 300. Οουφΐ. ΑΙ4. Αἴεχ. Ευξῦ. 
Ι. εἷϊ, βέτυρον] Ῥτατηκῖ. φάγεται οτὶ 93. ὈΓρτΩϊί. χαὶ 304. βέ- 
τυρον καὶ μέλι φάγεται] ρτεεπίε. φαγεται βετυρον" οτι (25, 48. 5 
56) 36, ξ΄) 62, οο, 147. (ΑΙρχ. [00 κε ἴῃ οἰαγαξὶ, σαΐποτε.) Ἐν. Ἱ. 
οἷς, φάγεται βετυρον, οτε βετυρον καὶ γαλα φαγεται 87, οἱ, 97, 
528, 300. (οπιρὶ. ΑΙ4. φαγεται βετυρον" βετυρον γαρ και μελι φα- 
γεται τοΌ, 302. ργβεπιτῖ, βατύυρον φάγεται, οτι 233. καὶ μέλι φά- 
γέτα!]} καὶ μελι φαγεῖν 24. καὶ μελι φαγονται 301. πᾶς ὃ κατα- 
λειφϑεὶς} τσαντες οἱ καταλειφϑεϊες 301. 

ΧΧΠΠΙ. τᾶς τόπος] ἐγαι τας τοπὸς (22. μεαῆχο 3Χ) 36, 48, ει, 
ό5, 87), 91, 97» 147, 228. Οοιῃρὶ. ΑΙά. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἕγαι 1ῃὉ κκΚ ἱπ 
ομᾶγ. πιΐποτε.) χίλιαι ἄμπελοι] χίλιοι ἀμπελοι τῴ 147. χΧΙ- 
λίων σίκλων] ῥτρεπηῖτε, εκ 301. ἔσονται] ἐγαι 62, 14). καὶ εἰς 
ἄκανϑαν] καὶ δις ακανϑας 26. καὶ εἰς ἀκανϑα τοῦ, 144. - μετα- 
δαλεσιν 3ο1. Βιδθεῖ εἰς ἰῃ ςπλγαξς. σηϊπογα ΑἸοχ. ξ 

ΧΧΙΝ. εἰσελεύσονται ἔχε] ελευσονται εκει 4τ.- καὶ ἄκανϑα 
ἔςαι] καὶ ἀκανϑα ἔσονται 22,36. και ἀκανϑα ἐγὼ 1470... πᾶσα ἣ 
Ὑ] παάση τὴ γὴ (οοττ. υἱ ἰπ ἘΔ.) 147. 

ΧΧΝΟ ἠροτριωμενον} ἀροτριωμενον ΧΙΠ, 32, 26, 41, 48, 40, { κι. 
οοττ. πρωτριωμενον) (62, 93», 147. υὲ νἱάσξιτ) 87, οΙ, 97, τοῦ, 144, 
228, 433, 301; 304) 3ος, 307, 309. (πυρὶ. ΑΔ. ΑΙεχ, δ ἀροτρι- 
ὠμένον 90. ἀβοτριξμενον 308. ἀροτριωϑήσεται] ἀροτριαϑησεται 
1Π, 46, 49," ξ1, 90, 109, 305, 3οζς. ἀροτριασϑησεται 144. 301. 
οὐ μὴ ἐπέλθῃ] Ῥτατηῖε. καὶ ΧΙ], 24, λό, 41, 40, τοῦ, 144, 206. 
ΑΙεχ.. οὐ μη ἐλϑὴ οο. οὐ μὴ ἐπέλϑῃ--ἔραι γὰρ} αὶ οὑπὶ ἐπίεζ- 
τηρά. 301. ἀπὸ τῆς χέρσου] -ἰ- σον Ειπεδ. ἰος. οἴ. καὶ ἀκάν- 
ϑης] καὶ τὴς ἀκάνθης 26, 87,97) 228. εἰς βόσκημα] εγαι βοσκημα 
301. χα εἰς 304, 30ς. Αἰά, τροξάτου] ττροθατων τοῦ. ϑῖαν. Μοΐᾳ. 
καὶ καταπάτημα] καὶ εἰς χαταπαάτημα ΧΙ, 24, 36, 41, 49. τοῦ. 
ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ τσατημα 22, ξὶ, 62, 93, 147, 301. βοός] 
βοων 3ο:. : 

1, τόμον] νόμον Ογτ!!. ΑἸεχ, νοΐ. νἱ. ρατί. ἴ. Ρ. 250. τόμον χαι- 
γῇ μεγάλου] ἐϊότπνι πονωπι εἰ τπαρπερα Ἠϊετοη. 
νὸν μεγᾷᾶν 22, 36, 41, 48, ξ΄, 87, ΟἹ, 93, 97» τοῦ, 2337) 300. Οομρὶ. 
ΑΙά. Εἰπεθ. Τεπι. Ενδηρ. Ρ. 328. χαρτε χὲνξ μεγαλξὲ χό. χᾷαινον 
(οπι!Πο μεγαλου) ὅ2, 147. Αἴβδπ. 1. 840. χάρτε καὶνξ μεγαλξ 90, 
109) 1445.230)302. ΑἸεχ. Θδογρ. καὶινε χάρτε 3ο1. καὶ γράψον] 
α καὶ ΑΙ4. εἰς αὐτὸν} αὶ εἰς 304, 307, 208. ἐν αὐτῷ Αἴῇδη. 1. εἷξ. 
ΤῈ ὀξέως ὅζο. δὰ ἔπ. φοῃι.} »᾽ εἰροίμογ (φοϊία ἀρίγαῖο, εἶιο ργσάαγε, Ἠΐε- 
τοῦ. ΤᾺ ὀξέως---Πάρες, γὰρ ἰπ σοηι. [ε4.] αὶ συπὶ ἰηίειτηδά. 100. 

ΠῚ. μοι τοοίησον] α μοι 23, 307, 398. μου τσοιησον 144. μοι 

'- 

καινξ μεγάλε] καὶ-, 



Η ΣΑΙᾺ  Σ. 

κεφ. νΙΠ]. 
ἀγψρώπους, τὸν Οὐρίαν καὶ Ζαχαρίαν υἱὸν Βαραχία. Καὶ προσῆλθον πρὸς. τὴν σροφῆτιν, χαὶ 

ἐν γαςρὶ ἔλαδε,͵ χαὶ ἔτεχεν υἱόγ' χαὶ εἶπε Κύριδρ᾽ μοί, Κάλεσον τὸ ὕνομα αὔτε, Ταχέως σχύλευ-. 

3. 

12. 

13.14, 

σον, ὀξέως τερονόμευσον᾽ Διότι περινὴ Ἴωνα τὸ πταιδίον καλεῖν πατέρα ἢ μητέρα, λήψεται δύ- 
γάμιν Δαμασα, χαὶ τὰ σχῦλα Σαμαρείας ἔναντι βασιλέως ̓  Ασσυρίων. Καὶ προσέϑετο. Κύριος 
λαλῆσαί μοι ἔτι" Διὰ τὸ μὴ βέλεσϑαι τὸν λαὸν τᾶτον τὸ ὕδωρ τῷ Σιλωὰμ τὸ πορευύμενον ἡσυχῆ, 
ἀλλὰ βέλεσϑαι ἕἔ ἔχειν τὸν Ῥασσὶν χαὶ τὸν υἱὴν Ῥομολίε βασιλέα ἐφ' ὑμῶν, Διατᾶτο ἰδὲ Κύριος 
ἀνάγει ἐφ᾽ ὑμᾶς τὸ ὕδωρ τβ ᾿οταμῦ, τὸ ἰσχυρὸν χαὶ τὸ πολὺ, τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ασσυρίων, χαὶ 

τὴν δόξαν αὐτῇ" χαὶ ἀναξήσεται ἐπὶ πᾶσαν φάραγγα ὑμῶν, χαὶ περιπατήσει ἐπὶ τσᾶν τεῖχος 
ὑμῶν, Καὶ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς ᾿Ἰεδαίας ἄνθρωπον, ὃς δυνήσεται χεφαλὴν ἄραι, ἢ δυνατὸν συντελέ- 
σασϑαΐ τι" χαὶ ἔςαι ἡ παρεμξολὴ αὐτᾶ, ὥςε πληρῶσαι τὸ “΄“λάτος τῆς χώρας σδ᾽ μεϑ᾽ ἡμῶν ὃ 
Θεός. ΤΓγῶτε ἔϑνη χαὶ ἡτίᾶσϑε, ἐπαχέσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς" ἰσχυχότες ἡτ]ασϑε" ἐὰν γάρ 
“άλιν ἰ᾿ἰσχύσητε, πάλιν ἡτ]ηϑσήσεσϑθε. Καὶ ἣν ἂν βελεύσησϑε βελὴν, διασκεδάσει Κύριος" χαὶ 
λόγον ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν, ὅτι μὲν ὑμῶν ὃ Θεός. Οὕτω λέγει Κύριος, Τῇ 

ἰσχυρᾷ χειρὶ ἄπειϑδσι τῇ Θύβεια τῆς ὁδξδ τ λαξ τότε, λέγοντες, Μήποτε εἴπωσι, Σαληρόν᾽ 
τἂν γὰρ ὃ ἐὰν εἴπη ὁ λαὸς ἔτος, σκληρόν ἐς!" τὸν δὲ φόξον αὐτϑ οὐ μὴ φοδηϑῆτε δδὲ μὴ τα-᾿ 

ραχϑῆτε. Κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε, χαὶ αὐτὸς ἔςαι σου φόδος. Κἂν ἐπ᾽ αὐτῷ ππεποιϑὼς ἧς, 
ἔςαι σοι! εἰς ἁγίασμα, καὶ ἐχ ὡς λίϑου «προσχόμματι συγαντήσεσϑε, ἐδὲ ὡς πέτρας πτώματι" 

ποίησαι 2309, 306, ποίησαι (ομο μοι) 304, 3ος. τὸν Οὐρίαν} 
Ἔ τὸν μερεὰ 23, 26, 36, (48. {00 5Κ) ςι, 62, 87, ΟΙ, 93,97» τού, το9, 
147» 228, 233. 202, 300. Οοπιρὶ. Αἰά. (ΑἸεχ. 100 5κΚ ἴῃ οἰδγ. τηΐπ.) 
Ευΐεῦ. επι. Ενδῃρ. 1. «εἶς, ὙΠΒεοάοτεῖ. 1, ςοΙ. Θεόν. τόγγε Οὐρίαν 
Ογηἶ!!. ΑἸοχ, 1, οὐ. καὶ Ζαχαρίαν) -ἱ τον ἱερεα ἴδ κς 22. καὶ τὸν 
Ζαχαριαν 24. 49. 90, τοό, 144, 301, 306. Αἰεχ, ΟΠ τγίοίε. ἱ. 64ς. 

υἱὰν Βαραχίε] ῬΓΒΟΓΗΪ ΠΣ. τὸν 23, 302, 304. Βαραχίε τὸν ἱερέα ΟΠτγί- 
οἵϊ. 1, οἷ. 

111. Καὶ προσᾶλϑον] και τροσηλϑεν ΧΙΙ, 24, 26, 93; τού, , 144. 
“Ογήϊ!!. ΑΙεχ. 1. αἷς, καὶ ἐν γαςρ}] καὶ ἐν ἐγίαξρι 9:1. καὶ ἕτεκεν 
υἱόν) καὶ ἐτέχεν ἀρσὲν 41. Κύριός μοι] {τ,. 22, 24, 48, ς1, όα, 9ο, 
93. 147,9 233. Κύριος ρος με 86,49, τοό. Τποοάοτγοί. 11. 146. Ἐυ- 

βιος ἐμοὶ 302, μοι 304, 307, 388. ἘΤαχίως ὅς, δὰ θη. οοη,.} 
Ἐξεἰοοϊίεν (ῥοΐδα ἀδίγαὴε: ιο ας εἶο, Αταδε. 

ΙΝ. λήψεται δύναμιν} ληψεται τὴν δυναμιν (Χ1.. πᾶτρ.) 24. (ΑἸεχ. 
οἰμὴ σὴν 100 3.) ἔναντι βασιλέως} κατέναντι βασιλέως 41. εναν- 

τιον βασιλεως 87). εναντίον βασιλεων τοό. ἀπέναντι βασιλεως τ44. 
ὙΠπεοάοτεῖ. 1]. οἷ. ἀπέναντι τὸν βασιλέα Ογτῖ]. ΑΙεχ. ἢϊ. 527). ᾿Ασ- 
συρίων} Ασσυριας 87. 

Μ. μοι ἔτι] 1. λέγων (ΧΙ, πιδιρ.) 24, 87, 91, 97, 100) 228, 302, 

400. Οαμρὶ. Α]ά. (Αἴδκ. 1:0 ὃς ἱπ οδμαγαέξ. πηΐβογε.) δ[αν. Μοίᾳ. 
ΨΊ. τῷ Σιλωῶμ)]} τὸ εκ τῇ Σιλωαμ 301. τὸ πορευόμενον] αὶ τὸ 

301. Ῥομελίου] ρτρειγξ, τα 22, 36, 40, ς1, 62, τού, 144, 147, 306. 
Οουρὶ. ἈΪάὰ. 

.Ὑ11. ἰδοὺ Κύριος ἀνώγει] ἀναγες ἐδον Κυριος 307, 3.08, Κύ- 
ῥιος ἀνώγει] ;. ΧΙ], 22) 24, 26, 36,41, 48, 62, 93, τοό, 147. 233» 

301. ΑΙεχ. ὠγει ἔζυριος (1. ἐφ᾽ ὑμᾶς] ἐφ᾽ ἡμᾶς 3ος. καὶ τὸ 
πολὺ] α Τὸ 41,001, 407. Οὐμρὶ, καὶ τὸ λυὸν τος, 302. καὶ τὴν 

δάξαν αὐτῷ} καὶ πᾶσαν τὴν δοζαν αὐτὰ 22, 26, 48, ς:, ὅα, 90, 93) 
147, 233. (ΑἸεκ. οὐπὶ πᾶσαν (0 Χ ἴῃ οἰαγαᾶ. πιϊθ.) αὶ 2304, 3ος, 
307, 3.98. καὶ τὴν ϑυναμὰν αὐτε 206. καὶ περυτατήσει δίς. δὰ ἔῃ. 
ρΟΠ.} α τού, 147. ἐπὶ πᾶν τεῖχρς ὑμῶν} ἐπι παν τεῖχος ὑψηλον 
1τό9, 302. 

ΨΩ]. Καὶ δριλεῖ] καὶ ἀφελεῖτε 36. καὶ ἀφελειται 40. καὶ 
ἀφελὴ ΑΙ. ἀπὸ τῆς Ἰεδαίας] - καὶ απο Ἱερεσαλημ 305. ἢ δὺυ- 
νατὸν]} εἰ δυνατὸν 111, τοό. συντελίσασϑα! τι] συντελεσαι τι 24. 

ΑΙεχ. ἡ ' παρεμξολὴ αὐτ} ἡ παραθδολη αὖτε 22. (Ογτ. ἡ παριμ- 
ἔολη αὐτων τοό. ὥςε πληρῶσαι] α ΠΙ. τὸ πλάτος] τὰ πλατη 
ΠΙ, 24, 26, 40, 90, τού, 144,.333» (230. υἱ νἰδεῖυτγ) 296. τῆς χώ- 

ξᾶς σου] κα σξ οο, 233. τῆς γῆς σε τὸ Οοὐϊςε5 δεγρὶὶ. μεϑ᾽ ἡμῶν) 
μεθ᾽ ὑμῶν ΑΙά. 

ΙΧ. Γνῶτε ἔθνη] α εϑνη 62. καὶ οὐ τεῖΣσϑεῖ καὶ ἡτίατες (Π0) 48. 

κκαὶ Οορ!, ἐπακέσατε] ἐπακδσετε 1Π1. ργαυμῖτ, καὶ 41. ΟΟπρὶ. 

 ἐπαχέσατε--ἡτασϑε] αὶ ουπὶ ἱπιοπηθά. 144. ἐσχάτε τῆς γῆς] νος. 

Ὑὴς εταίωπη 22. ἰσχνκότες} ργαετυϊι. καὶ 36. ῥγβεπηῖτι. καὶ οἱ ξ΄. 

καὶ οἱ ἰσχροντες 62, 93» 17γ4.-. ἡτίασϑε] νηκάσϑε (ῆς, πιατρ. δ αἱ. 
.Ἰ.) τοό. ἐὰν γορ παλιν] νοῦ. γαρ παλιν δάϊογρί, τλᾶγρ. ΧΙ. 

ἐᾶν γαρ και ταλιν 26, τοῦ, 392. εαν γὰρ βουλὴν 239. ἐῶν γὰρ 
πάλιν ὅζο. δὰ ἤπ. οοπι.}  30:. ἰσχύσητε] ἰσχύσατε ΑἸά. πτά- 
λιν ἡπ]ηϑήσεσθε!} ῥγϑῖῖ, καὶ 93, τού, τος. παλιν ητηϑησησϑε 
228. 

Χ. Καὶ ἣν ἃν] καὶ ὃν ἂν 24,0 41. ββαλεύσησϑε βελὴν] ττ. 26, 
87, 90, 91, 97» 1ού, 109, 144) 147» 228, 233, 301, 302) 307, 300. 

Οοπιρὶ. ΑΙ4. διασκεδάσει Κύριος] ἀἠραδίμεν Ἡΐετοη. καὶ λόγον] 

καὶ τὸν λόγον ΑΙεχ. ὃν ἐὰν λαλήσητε] ὃν εαν λαλήησετε 144. ὃν ἂν 
λαλησητε το9, 302. ἐν ὑμῖν] αὶ 56, 41. κεν 40, ὅ2, 91, 144. ἐν, 
“μιν (ςτ. εχ τείςρι.) 304. διαδεῖ ἐν ἴῃ ομιδγαδς. πηΐπογε Αἰοχ. ὅτι 
μεϑ᾽ ὑμῶν] - Κυριος ΧΙ], 36, 41, 49, 1ού, 144. 306. (Αἰεχ. Ἰηἴος 
μηοος.} οογήρεηάιπι ἴπ ποῆτα ἡμῶν Ἑά. Ῥαγ, ὅτι μεϑ᾽ ὑμῶν ὃ 
Θεός] οτι Θεὸς μεϑ' ἡμῶν εξ (ουπὶ Θεὸς ἴαρτα Ἰΐη. δὲ εςὶ ἔργα γδῆι- 
ΤΩ) 22. ὅτι μεθ ἔὁ ὑμῶν Κύριος ὁ Θεὸς ἐρίν. Θεοηρ. 

ΧΙ. Κύριος] - ὁ Θεὸς 26. ΑΙεκ. Τῇ ἰσχυρῷ χειρὶ δτο. δὰ ἔη. 
ςοπ1.} ογεὶ ὑπᾶπν τεσοβέγεπι αὖ ἐπίπενε υἱα ροριωϊ ἡμήμς, ἰοφμθμέες : 

Ηϊεοπθ. ὠπειϑ8σι)}] πιϑασι (Ής) 3201. τῇ πορείᾳ] και πορειῷ 22. 
καὶ τῇ πορεία 36, 48, ςΙ, 62, 90, 93, 144, 147. λέγοντες λεγούἧος 
36, ξ1, ΟἹ, 304. “[ οδος, ὁ Κυριος ἡμῶν ὁ εἰπὼν τορ. ᾿ 

ΧΙ]. Μήποτε εἴπωσι] μηποτε εἰπητε ΧΙ, 49, τού, 144, 304, 30 ς, 
407, 308. Αἰεχ. μη εἰπῆτε 22, 23, 36, 48, ς1. 62, 90, 233. μηπο-. . 

τε εἰπηται 26,301. μη εἰπετε 93. μὴ εἰπὴ τι (Πς) 147. τὸν δὲ 
φόδον αὐτῇ] τὸν δὲ φοδον αὐΐων 24, 49, οο. (147. εχ σοτγ. τη. τες.) ( τοῦ, 
302. οοττ. υἱ ἰπ Ε4.) Οήρεη. 11. γ)γ44. ἀλλὼ καὶ ἀπὸ φόξου αὐτῶν 
4 Οοάϊοο5 δογρίὶ. κα μὴ φοδηϑῆτε] αὶ τ44. ἐδὲ μὴ ταραχϑῆτε] 
- απ᾿ αὐτῶν 22, 36, 48, (ς τ. οοἵτ. αὐτα.) 62, 93, 147. ε8δ᾽ καὶ μη τα- 

ραχϑητε 24, 26, 41, 49, 109, 302. ΟοπΡΙ. ᾿ΑΙεχ. Οήρεη. 1. οἷ, δ᾽ 
οὐ μὴ ταραχϑητε απ᾿ αὐτῶν 201. 

ΧΙΠ. Κύριον αὐτὸν] ρταεπιῖτῖ. τὸν 22, 36, 48, ς1, 62, 93, (144. 
πν. ἴδς.) 233. τὸν Κυριον τῶν δυνάμεων αὐτὸν (23. [10 3.) 24) 87), 
91, 97, 309. Οοπιρὶ. ΑἸά. (ΑἸεχ. ουπν τὸν εἰ τῶν δυνάμεων 1ὰὉ Κὶς ἴῃ 
οἰιαγαές. ταΐπογε.) ἔς, ἤπια τὸν, 109, 228, 305. τὸν δὲ Κυριον αυ- 
τον (δε αὐἀάϊε. πη. τες.) 147). θρονί υἱγίμέμμ ἰρίασι Ἡϊΐετοηυ. Ἐύ- 
ριον δὲ δυνάμεων Οεοτρ. Κύριον τῶν δυνάμεων ϑῖαν. Μοῖ,. ἅΐγι- 
ἄδατε] ἀγιασεται (ουπὶ σεται Ρυπέιϊ5 ποῖδτ.) 93. ἀγιάσητε 304. 
ἔςαι σου] ἐςαι σοι 41. εξω σου ο6. ἔςαι σε φόβος] ἔξαι εἰς φόθον 
δῖαν. Μοΐ. 

ΧΙΝν. Κἀν ἐπ᾽ αὐτῷ] καὶ εαν ἐπ᾿ αὐτω ΧΙ], 24) 26, 36, 41, 49, 
ς1, 62, 90, (οι. οὐπὶ ἐῶν ἠάϊξ. ἤιρτά 11π. ΔὉ ἃ]. π1.} 93, 1οὅ, 144) 147» 
.233)301, 306. ΑΙεκ. ἔραι σοι] ἐξα! σου Χ]], 147. εἰς ἀγιάσμα] 

λει 147. εἰς ἁγιάσμον 439. Αἰά. Ευεδ. Πεπι. Ενδηρ. Ρ. 4ςο. καὶ 
ἐχ, ὡς λίϑου] καὶ εδ᾽ ὡς αδὲ λιϑου 22. καὶ εχ ὡς λιϑω 23. Ευὲεῦ. 1. 
εἶς, καὶ δ᾽ ὡς λιϑου 48, ς΄, 62, 93, 147. καὶ δ᾽ ὡς λιϑὼ τού, 233. 

ὡς λίϑου τπροσκόμματι] πὲ ἰαρί δὲ οὔεηβονὶς Ἡΐετοι. τροσκόμματι] 

-ροσκομμαῖος 301. συναντήσεσϑε) -Ῥ αὐτω ΧΙ], 26, 4:1, 49) 90, 

τού, 144, 239, 396. Αἰεχ. Ογτ!. ΑΙεχ. ἴοπλ.ν]. μα. ', Ρ- 390. σὺν- 

ἀντησατε αὐτῶ 24. τῦτώματι) παραπ]ώματι Ογτῆ!. ΑἸεχ. ἰος, εἷξ, 



ΗΣΑΙΑΣ. 

ἐπ᾿ αὐτῷ. ᾿Ιδὲ ἐγὼ χαὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωχεν ὁ Θεύς" χαὶ ἔσαι σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ οἷχῳ 
ἸΙσραὴλ παρὰ Κυρία σαδαὼν,, ὃς χατοικεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιών. ᾿ Καὶ ἐν εἰ πὰ σι ἀπιρο μας Ζητῆ- 

σατε τὲς ἐγγαςριμύϑους, καὶ τὰς ἀπὸ τῆς γῆς φωνᾶντας, τὰς χενολογάντας, οἵ ἐκ τῆς κοιλίας 

φωνδσιν" ἐχ ἔϑγος πρὸς Θεὸν αὐτᾶ ἐχζητήσδσι ; τί ἐχζητᾶσι περὶ μον ἀν δι τὰς γεχρές : ΝΣ 

μὸν γὰρ εἰς βοήϑειαν ἔδωχεν, ἵνα εἴπωσιν οὐχ, ὡς τὸ ἕημα τοτὸν δ ει 53. δχ Ἐρὶ δώρα ὅαγαι περὶ 

αὐτῇ. Καὶ ἥξει ἐφ᾽ ὑμᾶς σχληρὰ λιμὸς, χαὶ ἔςαι͵ ὡς ἂν πειγάσητε, λυπηϑήσεσϑδε, χαὶ χαχὼς 

ἐρεῖτε τὸν ἄρχοντα χαὶ τὰ πατρίχ" χαὶ ἀναθλέψονται εἰς τὸν ἐρανὸν ἄνω, Καὶ εἰς τὴν γῆν χάτω 

[2 

ΚΕΦ, ΚΠ. 
᾿ . 3 ’ 9 ε: ᾿ ὔ “. 9 “ἢ ΤῊ 

οἱ δὲ οἶχοι ᾿Ιαχὼδ ἐν παγίδι, χαὶ ἐν κοιλάσματι ἐγχαϑήμενοι ἐν Ἱερεσαλήμ. Διᾶτᾶτο “ν Γ 
β ' ; ρο ς ᾿  κ ν 9 . ρὸ ΄ς ε Ε " 

σουσιν ἐν αὐτοῖς πολλοὶ, χαὶ σεσᾶνται χαὶ συντριξήσονται, χαὶ ἐγίιδσι, χαὶ ἀλώσονται ἂν ἕω 
᾿ ες . ", ᾽ ᾿ φρῷ . ρῶ Ἷ ρΦ 

ποι ἐν ἀσφαλείᾳ. Τότε φανεροὶ ἔσονται οἱ σφραγιζόμενο! τὸν γόμον τῇ μὴ μαϑεῖν. καὶ ἐρεῖ, 
ϊ ξ΄ 9 » 9 ὦ 4 ϑ .Ἷ Ν ᾿ αὶ 

Μενῶὼ τὸν Θεὸν τὸν ἀποςρέψαντα τὸ πρόσωπον αὐτὰ ἀπὸ τ οἴκου Ιαχὼξ, χαὶ πεποιθὼς ἔσομ 

Ν ᾽’ Ν, ’ ςς ΄ ΄ Ἧ ’ὔ ἐμδλέψονται" χαὶ ἰδὲ ἀπορία ςενὴ, καὶ σχότος, ϑλίψις, καὶ ςενοχωρία, χαὶ σχότος, ὥςε μὴ βλέ- 
3 “ ’ Ἃ φ ᾿" ΐ πεῖν" χαὶ οὐχ ἀπορηϑήσεται ὃ ἐν ςεγοχωρίᾳ ὧν ἕως χαιρᾷ. 

ἣΦ ΄ Γ δι Ν Ν ε δ ᾿ ἣν ᾿ ΤΟΥ͂ΤΟ σρῶτον πίε" ταχὺ ποίει χώρα Ζαξουλὼν, ἡ γῆ Νεφϑαλὶμ, χαὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν πα-- 
ΝΉῃ ΄ μ᾿ ΄ ὃ ρ ϑ ρ ς ΝΣ ε ’΄ δ ΄ ᾿ ραλίαν, χαὶ πέραν τῷ ᾿Ιορδάγου Γαλιλαίᾳ τῶν ἐθνῶν. ὋὉ λαὸς ὁ ππορευύμενος ἐν σχότει, ἴδετε 

οἱ δὲ οἶκοι] ὁ δὲ οἰκος 1Π1, ΧΙ], 41, 40, 90, τού, 144, 230, 301, 2306. 
αδὲ οἱ οἰκοι 93. οἱ δὲ οἶκοι Ἰαχὼδ ἐν παγίδι δίς. δὰ μι. Ἑοηλ.] 4[- 
γῆ ἀμΐοη 7αςοῦ ἱπὶ ἰαφψωεο, εἰ ἱπ εοπυαῖΐε ἐνὶ υἱεάεπείδως ἐπ ξεγωμαζεπι. 
Ηΐετοη. ἐν παγίδι, καὶ ἐν κοιλώσματι] καὶ εν χοιλωμάτι καὶ εν 
παγιδι 56. καὶ ἐν κοιλάσματι] καὶ εν κοιλωμαῖι 22, 36, ξι, 62, 8), 
91, 97. τού, (1ο9, 302. εχ 0017.) 144) 147, 528, 233, 300. Οοτρρὶ. 
ΑΙ4ά. ἐγκαϑήμενοι] ῥγαβγηϊτε, χαὶ τορ, 32.025, ἐν Ἱερεσαλήμ!] ἐπι 
Ἱερασαλημ, 230, 306. 

ΧΥ. ἐν αὐτοῖς] ἐπ᾿ αὐτοῖς 93. εν ἑαυτοῖς 144: καὶ συντριδή- 
᾿ς σονται] καὶ ἐκτριξησονται ό2. χαι. συντριξεσεται (ἢς) 93. ἄνϑρω- 

ποι ἐν] παῦδεῖ 0 “Ὁ ΑΙεχ. ἀσφαλείᾳ] - οντες ΧΙ], 56, 36, 4ι, 
49, 87, 90, 91) 97, 1Ιοό, 144, 228, 233, 239, 306, 300. (οπ1ρΡ]. ΑἸά. 
ἍΠΕχ. δ[αν. Μοίᾳ. ἐκέμοπε. Ἠϊεγοη. 

ΧΝῚ. Τότε φανεροὶ] τοτε δυνᾶτοι (ςαττ, τη. τες. υἱ ἴῃ Ἑά.) 3ος. 
οἱ σφραγιζόμενοι]) οἱ σφραγισμενοι, 90. τὸν νόμον] -Ἐ Κυριου 62, 
147). τὸ μὴ μαϑεῖν] αὶ μη 23, 26, τού. ΑἸΙεχ. ἵνα μή τις μάϑῃ 
το (οάϊοε5 δογρῖϊ. 

ΧΙ]. Καὶ ἐρεῖ] καὶ ἐρουσι 24. καὶ ἐρεις 62, 93) 147, 301. 
Μενὼ] μένω τοό. ἐπ᾽ αὐτῷ] - καὶ σωθήσομαι 430, 306. 

ΧΙ]. Ἰδὲ ἐγὼ---ὁ Θεός} Εεεε 620 εἰ ῥκεγὶ, φμος ἀφάῖβὲ τρλὶ. 
Ατῶδτ. παιδία ἅ μοι ἔδωκεν] τραιδία μου “ἃ ἴδωκεν Ογη!. ΑἸεχ. 
νοΪ. νἱ. Ρατῖ. '. Ρ. 52. ἅ μοι ἔδωκεν] ἃ μοι δεδωκεν 26. ἃ εδωκεν μοι 
87, 91) 97, 228, 300. ΟοπηρΙ. καὶ ἔξαι σημεῖα] καὶ εξαι εἰς ση- 
μειᾶ 24, 26, 41, τοῦ, 1445.233. ΑΙεχ. καὶ εἰς σημεία (οοττ, καὶ ες! 
εἰς σημεια) 49. καὶ τέρατα] -[- πολλα 24, 49, 144. καὶ εἰς τε- 
ρατα 41. ἐν τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ] α οἰκῳ (Χ]]. μαθεῖ ἴῃ τηᾶγρ.) 26, 41, 
τοό, 3ο6. ΑἸεχ, Εὐεῦ. Τλεπι. Ἐνδηρ. Ρ. 4ξο. εν τῶ οικω Ιαχωδ 304, 
30ς, 307, 3908. παρὰ Κυρίου] -ἰ Θεε 304. 

ΧΙΧ, Ζητήσατε] φωνησατε 24, 40. τὲς ἐγίαςριμύϑες---φωνᾶν- 
τας] τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς φωνεντας κα! τοὺς εγίαςριμυϑους ΧΙ, 26, 4:, 
49, τού, 144, 301. ΑἸεχ. καὶ τὰς ἀπὸ τῆς ὙΦ} τῆς τος, 302. 
α Χχᾶαι 306. τὲς Χενολογᾶντας } ργαρπτί. καὶ 247) 306. Οομρὶ. τὰς 
καινολογαντὰς τοό. οἱ ἐκ τῆς κοιλίας] οἱ απο τῆς χκοιλιᾶς τού. οἱ ἐκ τῆς γῆς 3906. φωνβσι] φωνησασι 87, ΟἹ, 228. Οοπιρὶ. ΑΙ4. ἀκ 
ἔϑνος] εχ, εϑνος τού, 301, 3907. ἐκ ἔϑνος δζο. δὰ Βη. οΟπλ.} ποπ 
δεπίες αὐ ἴδεμπι ἤέαπι τεφπίγεπι, φεὶ ἐχφαίγμηι ἀφ οἱοεπείδως ΟΥΤΩΣ. Οἥξεη. 11. 121. (ΟΕ, Ρ.. 122.) ρὸς Θεὸν αὐτῷ] -Ε οτι ἐχζητουσιν 
ὥερι τῶν ξωντων (ἰδ “ὦ. 48. ρος Θεὸν αὐ]ὼν 62, τού, 147, 233, 
301. ρος τὸν Θεὸν αὐτῶν 90. ἡ αυτᾷ 302. ἐκζητήσεσι] ΧΊΧΗ; βαθεῖ ἐπ πιᾶγρ.) (22. δάήογῖρε. ἔιρτα Πη.) 2, 41, 40, ξ1, 62, 9ο, 93, 
τού, 144) 147, 230, 301, 3ο6. Ευήεδ. ]. οἷ. Βαθεῖ ἴπ σἢᾶτ. τηΐπ. ΑἸεχ. 
τί ἐκζητδσι] τι ἐχζητωσι 11. ,.23, 49. οτι ἐχζητεσι 36, ςξι, ό;, 93, 
147) 233. τι ἐκζητησεσι 87, τοᾳ, 228, 10οβ, 300. Οοπιρὶ. ΑἸά. Ευ- 
(εὐ. 1. οἷ. οτι ἐκζητησασι τού, 207). τι ἐκζητητε 230. τι ἐκζητειτε 306. τερὶ τῶν ζώντων] , τερι 87. 

ΧΧ, Νόμον---ἔϑωκεν} ἔμερεηι ἐπὶ αὐἠαίοτίμπε ἀορείμιδαν ἄἰεάΐέ.,., Αὐξ. εἰς βοήϑειαν ἔδωκεν] ἐδῶκεν εἰς βοηϑειαν 30. ἔδωκεν δὲ- 
δωκεν 8),.4.28. Ἐπδδ. Γλεπ. Ἐνδηρ. Ρ. 451. Ογηῖ!!. ΑἸεχ. νοὶ. ἡ. Ρᾶτῖ. 1. Ῥ. 72. εἴ ἴῃ (αἴ, ΝΙῖς. ἴοῃ. ἱ. Ῥ. 59). ἵνα εἴπωσιν οὐχ] οὐχ δά (ςτῖρι. 

εἰδέτω 201. υἱάϊῆὲ ἘΠετοη. 

ἴυργὰ ἴῃ. 22. ινῶ μὴ εἰπωσιν οὐχ 36. ἤρ, οπι!ο οὐχ, ξτ, 62, 93. 
147» 233, 301. νᾶ καὶ εἰπωσιν 48. δῶρα δᾶναι] τ. 26. 

ΧΧΙ. Καὶ ἥξει---λιμὸς] ἤξεπῖει ἀμίεπι (ρεν (ἐπογοάϊωος) ζαπτες ὅμως 
τίβπια : Ἡϊετοη. ὡς ἄν πεινάσητε] ὡς αν πεινάσησϑε 26. 
πάτρια] καὶ τὰ σπαταχρα ([ς) 93. 
ξλεψατε 2οι1. 
᾿ΧΧΠΙ. ἐμθλέψονται)] α 301. ἐμδλεψαται (ῇς) 204.ἁ καὶ ἰδὲ 
- βλέπειν} εἰ ἐγαπὶ ἐπ απρωβία, ἱπ ἑεπεδτὶς, εἰ ἐπ γι δωιϊαιίοηθ, τι πον υἱ- 
ἄεαπέ: Ἀτηδγ. ἀπορία σενὴ] α Οοπιρί. “ἀπορία ενὴ---ςενοχωρία] 
σλιψις καὶ ξενοχωρια καὶ σχοτος καὶ ἀπορία ςενὴ Χ]], ἔς, ἤπε χαι 
Δηΐς ἀπορια, 24, 40, τού, 306. ΑΙεχ. ἤς, πἰῇ ϑλίιψεῖς εἴ ἀπορεια, 30:1. 
ϑλιψις χῶϊ ςενοχωρια, ἀποριῶ ςενὴ 26. ἢς, πιῆ και ἀπορία, 144. 
σλιψεῖς καὶ φσενοχωριὰ χαι σχοτὸς αἀποριᾶ ξένη 239. καὶ σχότος 19] 
λ 302. κα καὶ Οοπιρί. ϑλίψις] ργαπιι. καὶ 99. αὶ 147. ϑλιψεις 
239. καὶ ςενοχχωρίω, καὶ σχότος κα 14). καὶ σκότος 21 9ο. 
καὶ ἀχ---ςενοχωρίᾳ ὧν] αὶ οὰπι ἰηϊεστηεά. Οοπιρὶ. καὶ οὐκ ἀπορηϑή- 
σεται] και οὐκ ἀποχριϑήσεται 93, τιο6. ὃ ἐν ξενοχωρίᾳ] ὃ ἐν τὴ ςε- 
νοχωριᾶ 22, 36, ς1, 14). ὧν ἕως χαιρ8} αὡὼν 93. Βιδδεῖ ὧν ἴῃ οβασ. 
τηϊηογε ΑἸοχ. ' 

καὶ τὲ 
καὶ ἀναδλέψονται] καὶ ανα- 

΄ 

Ι, Ὑξτο τορῶτον] τατον τρωτὸν 62, 14). τάχυ 87, 228, 300. 
Οὐοπιρὶ. ΑἸά. στίε ταχὺ] ταχὺ τῦιε 97. ἔπε Ἰηϊετρυηϑίοης, 144. 
Βαῦεῖ πίε ἱπῖες ὕποὸβ ΑἸεχ, ταχὺ ποίει] ταχνυ ποιειτε 93. τάχυ 
πιε 304. Αεοῦρ. χώρα Ζαξδελὼν] γῆ Ζαξελὼν Ιτεη. Ῥ- 470. εἴ ἰῃ 
(δε. Νῖς. ἴοπι. 1. Ρ. τ ς8γ. ὙΠεοάοτεϊ. ἱ. 297, 1ο71. εἵ ἴπ δὲ. Νίςο. 
ἴοπη. '. Ρ. τόό). ἡ γῆ Νιφϑαλὶμ] ἡ γη Νεφθαλι οδον ϑαλάσσης 
ΧΠ. ἤο, ομη!ο ἡ, 49. -Ἑ οδὸν ϑαλασσης 24, 26, 90, 144,33, 230, 
306. ΑἸεχ. ΟΥπ!, ΑἸεχ. νοἱ. 1. ῥαττ. 1, Ρ. 2. ς. καὶ γὴ Νιφϑαλειμ 
62, 147. καὶ γὴν Νεφϑάλειμ οδον ϑαλάσσης τοῦ. καὶ γῆν Νεφϑα- 
λειμ. 3092. 1 ὁδὸς ϑαλάσσης ΑἸμδη. ἴϊ, 249. -Ἡ τρὸς ὁδὸν ϑαλάς- σας ΟΥ̓ΠΙ]. ΑἸεχ. ν. 36). οἱ τὴν παραλίαν] οἱ την τάραλιον ΤΠ], 
30ζ. Ἔ χατοικεντες ΧΙ], (22. ἔαργα Π]π. πῃ. ἔδο.) 26, 40,.00, τορ, 
144,2337 230, 301, 302, 306. Αἴοχ, Εϊΐθ. Π δι. Ἐνδηρ. Ρ. 48. Ογ- 1. ΑἸεχ, ἢν ςςς. οἱ τὴν παραλιον κατοικαίϊες τοῦ. δίαν. Μοίῃ. 
 οἰκαντες 307. ΟὙγ1}}. ΑἸεχ. νοὶ, 1. ρατέ. ἢ, Ρ. 22ς. εἴ 41. α οἱ 300. 
Οομρὶ. τὴν παραλίαν κατοιχᾶντες ΤἨδοὐοτεῖ. ἱ, ῖο71. (ΟΕ 1. 29.) 
καὶ πέραν τῷ Ἰορδάνου]  ΟΥτῖ!. ΑἸοχ. 1. εἶξ. Γαλιλαία τῶν ἐϑνῶν} 
Ἢ τὰ μερὴ τῆς Ιπδαιας ΧΙ], 26, 40, 90, τού. ΑΙεχ. Ογη!}}. ΑἸοχ. ν. 
367. τὰ μερὴ τῆς Γαλιλαιᾶς τῶν εϑνων 22) 36, 48, ξ1, 62, 93, 147. 
τῶ μερη τῶν εϑγων τῆς Ιεδαιας 301. 

1. ὁ πορευόμενος] ὁ καθήμενος 1Π], 24. 49, τού, το9, 2301, 302. 
Οὐοπιρὶ. Ογρεη. 11. γ0. εἰ 4]. Ευήεδ. 1, εἶς. Ατθδη. 1. 58. εἴ αἱ. Ογῖ- 
οἱξ, "1. γγ4. Ογηϊ!!. ΑἸεχ. γοῖ. ἱ. ρατε. 1, Ρ. 22ς. εἴ 8]. ὙΤΒεοάοτεῖ. ἴος. 
οἷς, ἐν σκότει] ἐν σκοτίᾳ Οτίρεη, ἢ, 79. ἴϑετε] ειϑὲ 22.) 24, 48, 
51, ὅ2, 87, 90, οἱ, 93, 100. 147» 239, 302, 306, 309. (ομηρὶ. Οἵ- 
Βεῃ. 1. οἷς. Ο γί, ἱ. ςό2. ΤὨδοῤοτει. 1, οἷξ. ἐδετω 36, 49, τοό, 3ος. 
ἰδὲ 97, 258. ΑΙ4. Ογτῖ!. ΑἸεχ. 1. οἶξ. Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. εἰδετε 232. 

οἱ κωτοικᾶντες ὅζο, 4ἀ ἤμῃ. σομ.] τοῖς 
γὰρ ἐν σχότει καὶ σκιᾷ ϑανάτου χαϑημένοις φῶς ἔλαμψε. ᾿Ανεπιγρά- 

16. 17. 

18. 

10. 

20. 

21. 



ΚΕΦ. ΙΧ: 

ἩΣΑΙΑΝΣ. 

3: φὼς βέγα' οἱ χατοιχδντδο ἐν. χώρᾳ σχιᾷ. ναγάτου.. φῶς. λάμψει ἐφ. ὑμᾶς, Τὸ σλεῖςον τῷ λαβ, δ᾽ 

χκατήγαγες ἐν᾿ εὐφροσύνῃ σδ" .χαὶ εὐφρανθήσονται ἐ ἐγώπιόν Εν ὡς οἱ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ, κα χαὶ 

ΣΙ. 

τὰ ΟΥ̓ΠΙΙΙ. ΑΙεχ. ἢ]. το. 

.3906. 

, ὥιάμ. 
, ϑελήσεσιν, εἰ ἐγένοντο πυρίκαυςοι. 

ὃν τρόπον οἱ διαιρόμενοι σχῦλα. Διότι ἀφήρηται ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ᾿ αὐτῶν χείμενος, χαὶ ἡ ῥάξδος ἡ 
4 ἃ. ρ ΄ 39 ." ᾿" Ν φ φρο 3 ξ΄ ,’ ε “,εἐ» φΞ,ς, 

ἐπὶ τῇ τραχήλου αὐτῶν" τὴν γὰρ ῥάδδον τῶν ἀπαιτόντων διεσχέδασεν, ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ Μα-- 
Ὅτι πᾶσαν ςολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ, χαὶ ἱμάτιον μετὰ καταλλαγῆς ἀποτίσουσι" χαὶ 

Ὅτι παιδίον ἐγεννήϑη ἡ ἡμῖν, υἱὸς χαὶ ἐδόϑη ἡμῖν, ὃ ἡ ἀρχὴ 

ἐγενήνη ἐ ἐπὶ τὸ ὥμου αὖτ, χαὶ χαλεῖται. τὸ ὄνομα αὐτᾶ, Μεγάλης. βελῆς ἄγίελορ' ἄξω 1. εἰ- 

ρήνην ἐπὶ τὸς ἄρχοντας, χαὶ ὑγίειαν αὐτῷ. Μεγάλη ἡ, ἀρχὴ αὐτξ, χαὶ τῆς εἰρήνης αὐτῇ ἐχ ἔςιν 
ὁρίον" -ἐπὶ τὸν σρόνον Δαυὶδ, χαὶ τὴν βασιλείαν αὐτῇ, χατορϑῶσαι αὐτὴν, χαὶ ἀνγτιλαξέσϑαι ἐν 

χρίματι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ, ἀπὸ τῷ γῶν χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα" ὁ ζῆλος Κυρίε σαδχὼν “ποιήσει ταῦτα, 
Θάνατον ἀπέςειλε Κύριος ἐπὶ ᾿Ιακῶδ, χαὶ͵ ἦλθεν ἐπὶ ̓ Ισραήλ. 

Ν, ΄ φὸ ς -ς ρο 

Καὶ γνώσονται σσας ὁ λᾶος τοῦ 

᾿Εφραΐμ, καὶ οἱ καϑήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ, ἐφ᾽ ὕξρει χαὶ ὑψηλῇ χαρδίᾳ λέγοντες, Πλίνϑοι πρεπ]ώ- 
3 Ν, ἰϑκ ρ, ΄ Α, ΄ ΄ Ἁς ΄ ΟΝ 9 ὅτ βν 

χασιν, ἀλλὰ, δεῦτε λαξεύσωμεν λίϑους, χαὶ χόψωμεν συχαμίνους, χαὶ χέδοες, χαὶ οἰκοδομήσωμεν. 
κε ρ 7 ν 7 ε Ἀ .Χ 9 7΄ Φὅϑ τψΨν κΌννΝ ,Ξ5ΧΝ ν . 9 ἣν 
ἑαυτοῖς πύργον. Καὶ ῥάξει ὁ Θεὸς τὸς ἐπανιςαμένες ἐπὶ ὁρος Σιὼν ἐπὶ αὐτὸν, χαὶ τὸς ἐχϑρὲς 

φου ἴῃ Οδΐ. Νῖς. ἴοτῃ. ἰ. Ρ. 293. καὶ τοῖς καϑημίνοις ἐν σκότει καὶ 
σκιᾷ ϑανάτου φὼς ἀνέτειλεν αὐτοῖς Ευὲεῦ. Τεπι. Ἐνάπρ. Ρ. 3 36. εἰ αἱ, 
Ομβιγίοί. ;, ςό2. ἔς ἕξετε Οήρεη. .. 633. εἴ 41. τοῖς γὰρ ἐν σκότῳ, 

καὶ «σκιᾷ ϑανάτου χκαϑημένοις φὼς ἀτέτειλεν ὙΠεοάοτεῖ. 1, 244, 24. 
σκιᾷ χᾧ ϑανάτε] ρτατηϊτ. καὶ ΠῚ, ΧΙ], 23, 24) 36, 40, 9ο, 91, 97, τού, 
14ὴ,228,233»239,301, 304) 30) 306, 309. (μηρί. ΑἸά, ϑῖαν. Μοίῃ.. 
καὶ ἐν σχια θανάτου 41. σκιᾶς ϑανατου 48, ς1,) 64, 93) 100, 147, 
302. ΑΙεχ. φῶς λάμψει] φως ανετειλεν 301- 

11. Τὸ πλεῖον} του ὥλειξον 93. τῇ λα8] τὸν λᾶον 93. ὃ 

χατήγαγες] α ὅ οι. Οομιρὶ. ΑΙ4. ἀεκαύβι Ηϊειοη. ἐν εὐφροσύνῃ 
σοῦ] α σου 8), 919 97» 228. Οὐπιρὶ. ΑΙά. ἐνώπιόν ΒΕ ἐν εὐφροσυνῆ 

σου 90. α σὸν 304. ὡς οἱ εὐφραινόμενοι} αὶ οἱ 91. οσοι εὐφραινομε- 
γοει 93. καὶ ὃν τρόπον] - εὐφρανθήσονται 24, 36, 49. Ἔ εὐ- 
φραινονται τού, 144. ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. οἱ διαιράμενοι] οἱ ἱ διέλομε- 
Μμο; 26. 

ΙΝ. Διότι ὠφήρηται] δίιοτι αφαιρεϑησεται ΠῚ, (ΧΙ. τρᾶτρ. υὑ ἴῃ 
ἘΔ.) 24, 41, 49, τού, 333: Ευΐεῦ. ΤΠ επι. ̓ Ἔνδῃρ. Ρ. 438. οτι αφηρη- 
ται 304; 307, 308. ὁ ἐπ᾽ αὐτῶν] ὁ ὁ ἐπ᾿ αὐον 144, 306. Οήρεη. 11], 
.306. καὶ ἐπὶ τῷ τραχήλε αὐτῶν] ἢ ἢ ἐπι τε τραχῆλε αὐτὰ 87. Οτίρεη. 
1. οἴ. τ τα 147... ἢ 304. τὴν γαρ---διεσκίδασε» υἱγρα ἐπὶπι ἐπ- 
αδίογμρα ἀἠβραῤέμεγ Ἡϊεῖοη. τὴν γὰρ ῥάδδον] τὴ γαρ ραδδὼω 62, 147. 
τῶν ἀπαιτάντων] των απειϑέντων 36, κι, 62, (97. εχ οοτί. πη. τες.) 
τού, 1445 147.» (228. τηᾶγρ. υἱ ἰπ ΕΔ.) 233, 3ο6. Ὑπεοάοτεῖ. ;. 334. εἴ 
1η Οαϊ. Νίς. ἴομῃ. ἴϊ. Ρ. 170. διεσκέδασεν] -- Κυριος Χ]], 24, 26, 36, 

41, 49, τού, 144» 228, 206. ΑἸεχ. Ευΐεῦ. ὙΠεοάοτεῖ. ]. οἷξ, ὡς τῇ 

ἡμέρῳ τῇ ἐπὶ Μαδιάμ] βεωε ἱπ ἀϊε Μαάίαπ. Ἡϊετοῦ. τῇ ἐπὶ Μα- 

διάμ] α τὴ ἐπι 93. 
ν. Ὅτι τοᾶσαν ςολὴν] οτι πᾶσαν πολιν 97. ϑιοτι πασᾶν φολην 

144. 233. ἐπισυνηγμένην] συνηγμένην τοό, 3.06. καὶ ἱμάτιον] 
᾿ χαὶ ἱμάτιον---ἀποτίσεσι] εἰ τρβίπιοπέμπι εθ,- 

πιμα!ἱοπὶς τοβέμομι ἘΠετοθ. μετὰ καταλλαγῆς] μετ᾽ ἀλλαγῆς 24. 
καὶ ϑελήσεσιν] καὶ ϑελησωσὶν 201, ΟΥγτ}}}, ΑΙεχ. νοΐ. νἱ. ματί. 1. Ρ. 

ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἐξέλοντο Ατηϊ. 4.5 καὶ ϑελήσεσιν δις. δὰ ἢπ. 
οΟΙη.7 δἰ εμρίσμὶ ἧρπιο ε72 εοσαδωβὶ. Ἡετοθ. εἰ ἐγένοντο] εἰ ἐγεννηϑη- 
σαν (ΧΙ. πηᾶγρ. αἱ ἰπ ἘΠ.) 23; 91. εἰ ἐγενηϑησαν 24, 26, 46, 48, 

49, 62, 87, 90, 93» 97» τού, 100, 144; 147. 228, 233, 239, 302, 306, 
400. ΑΙ. ΑΙεχ. Ευΐεῦ. Ογτ1}}. ΑἸεχ. Ἰος. οἶς. ΟΠγγίοί 1. 543. εἶναι 
Οοιρὶ. 

ΥἹΙ. Ὅτι] ἰδὲ ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 112. ἡμῖν] ἡμῶν χ3 Οοάϊοεβ 8εγ- 
οἷ. υἱὸς καὶ] υἱὸς καὶ νεανίσκος ΟἸ;γίοῖξ. νἱ. 474. υἱὸς καὶ ἐδό- 
9] καὶ νιος εδοϑη 22, 3, 62,93, 147. Βαῆ]. Μ. Ϊ,. 6ο2. α χᾶν 109, 
302. Οομηρί. υἱὸς καὶ ἐδόϑιη---ὅὥμου αὐτὰ} καὶ νεανίσκος ἡμῖν ὧπε- 
δόϑη, ὃ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τῶν ὅμων 7ΤυΠίη, Μ. Ρ. 55. κα οὔπὶ Ἰητεγααά. Ο- 
ἡ]. ΑΙεχ, 111. το. ο ἡ ἀρχὴ ἡ ἐγενήϑη ἐπὶ τῷ ὥμου αὐτῇ] οὗ ἡ ἀρχὴ 
ἐπὶ τὰ ὅμου αὐτῷ ἐςὶν ἄνωθεν Ἰρπδῖ. ἘΡ. δάΐοτ. δά Απεϊοςῃ. ὃ. 3. 
α Ουγίοῦ, ἱ. ς43. ἐψενήϑη} λα 90, 228, 304, 307, 308. Οοπῆίι. 
Ἀροῖς. 110. ν. ο. τό. ΟἸειη. ΑἸεχ. 1. οἷξ. Εὐυὲῦ. Ὠεῖι. Ενδηρ. ἢ. 330. 
ΒΑῇΙ͂]. Μ.]. εἷς. Τιάγῃι. ἀς Τηήη. ρ. 79. Ὑπεοάοτεί. '. 1ςο9. ἐπὶ τῇ 
ὅμου αὐτῷ] ἐπι τω ὡμὼω αυτά 490. καὶ καλεῖται] καὶ καλεσει 11]. 
“χαὶ ἐκλήϑη ΟἸδῃ). ΑΙοχ. 1. οἷξ. ἄγγελος] Ἔ ϑαυμαςος συμδουλος 

Θεὸς ἰσχυρὸς ἱξασιαφης ἀρχὼν εἰρηνης πάτηρ. τ μέλλοντος αἰωνος (22, 
48. [00 3) 23, 36, ς΄, 62, 8), 90, 91, 97. τοό, 127,33) 309. Οομ!ρὶ. 
ΨοΟΙΙΝ. 

Ευίεῦ. ἴδεπι. Ενδηρ. Ρ. 236. 

Ἃ ἐν ΑΙά. 

304. 

406, 307, 308. (300. π|ᾶγ.) 

ἐϊας ἀϊραῤὲι. Ἡϊετοι. 

ΑΙΔ4. Ἐυζεδ. 1. οἷς, Αἰμδη. 1. γ1ιο. Ομιγίοίε. ν. 173. ΟΥγη]}, ΑἸεχ. γοΐ» 
Υἱ. ρατί. ἱ. Ρ. 396. εἴ ἃἱ. ΓΓΠεοά, 1. 1241, 1ςο0. -[- εδάσπη, ἤης Θεος, 26. 
ΑἸεκ. -Ἐ εδάεπι, πἰἢ αἰωνε, 93. -Ἐ εδάεπι, ἤπε τρτατὴρ τῷ μελλ. αἰῶνος, 
Τιάγαι. ἀε Τ τη, Ρ. 36. ((ξ, Ρ. γ9.) -Ἐ Θεὸς ἰσχυρὸς ϑαυμαςος συμ- 
δελος εξεσιαρηῤ αρχων εἰρηνῆς τσατὴρ τοῦ μελλοος αἰώνος 109, 302. 
“ ἄρχων εἰρήνης Θεὸς ἰσχυρὸς ἐξεσιαρῆς ττατὴρ ΤῈ μέλλοντος αἰῶνος. 

ἄξω γὰρ εἰρήνην] γὼ γαρ. αξω εἰρήνην 
ΧΙ, 26, 41, 49, 144, 301; 306. ΑἸεχ. προσάξει γὰρ εἰρήνην 8ῖαν. 
Οὔτοσ. ἐπὶ τὲς ἄρχοντας]. ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτῇ 49. -Ἐ αντὰ 144. 
ἀρχοντικὴν δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ ὑγίειαν αὐτῷ} ργεεπηϊις. εἰρηνην ΧΙ, 26, 
44γ26, 36,41, 48,49, ς1,.03. 144.333, 307, 308. δῖαν. ΜΟΙ. εἰρήνην 
καὶ ὑγειαν αὐτω (62, 1479 239. (τ. ὑγιαν) τού, 228, 3ος. Αἰεχ. εἰ- 

βηνὴν καὶ ὑγείαν αὐτῶν (ςοττ. αὐυτω) 9ο. κἂι ὑγειῶν αὐτὼ τος, 308. 
Οουρὶ. εἰβηνὴν καὶ ὑγιείαν αὐτῶν 306, 

ΨΙΙ. Μεγάλη ἡ ἀρχὴ ἡ αὐτῷ Ὲ᾿;σληϑυνϑὴ ᾿ταιδεια αὐτε ΧΙ]. τηᾶγρ, 

Ῥτοουηἶες, καὶ 24, 87, 91, 97, 228, 309. Οομηρί. 414, ἐκ ἔριν ὅριον] 
οὐκ ἐξαι τέλος 24.. ΟΟπι|ρῖ. οὐκ ἐξαι ὁριον 41; ουχ ἐξὶ τέλος 87, ΟἹ, 

97. (428. πηδζρ. υς ἵπ ΕΔ.) 300. ΑΙ4ά. καὶ τῆς εἰρήνης αὐτῇ] εἰ ραεῖς 
Ηϊετοη. καὶ τὴν βασιλείαν αὐτϑ] καὶ ἐπὶ τὴν βασιλειαν ἀντ οο, 
93, τού, ορ, 233, 301, 304, 30ς. κατορϑῶσαι---οἰῶνα] κατορϑῶ- 

Ι σαι αὐτὴν ἀπὸ τῷ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. Ὑ μεοάοτεῖ. '. 1242. 
καὶ ἀντιλαξέσϑαι} -Ε αὐτῆς ΧΙ], 22, 26, 36, 41, 48, 40. ςι, 62, 90, 

, 93; τού, 144. 147, 233 230; 3ο6, 2ο7. (ΑἸεχ. (Ὁ Χ) και ἄντεχε- 

σϑαι 2ος, 208. καὶ ἀντιλαμβάνισϑαι ΑΙά. ἐν κρίματι] ἐν δικαι- 
οσυνὴ 11], 26, 41, τού, 144.301. καὶ ἐν δικαιοσύνῃ] καὶ ἐν χρματι 
ΗΙ, 46, τού, 144. χαι κριματι 41. καὶ εν χριμᾶτις καὶ εν ἐλεεῖ 301. 

καὶ εἰς} α κῶι 301. τὸν αἰῶνα] - χρόνον ΧΙ], (24. 
ἄυδ. 8π 41.) 26, 49, 62, τοό, 144; 147, 233» 239, 301, 306. ΑἸεχ. 
ὁ ζῆλος ἄς. τἀ ἤη. σοπ).} καὶ ταυταὰ ποιήσει ὁ ζηλὸς Κυριου σαθαωϑ' 

ποιήσει ταῦτα] ὃ ἐποιῆσε ταυτὰ 93. εποιῆσεν ταυτὰ 301. 
ΨΙ11. Θανατον] λογον (93, 228. πιᾶγρ. ϑανατον) 230, 304) 30 ζ) 

ἘΞ ΗΝ Κύριος] ργαπιῖ. ὃν 230, 
206, 308. 

ΙΧ. Καὶ γνώσονται] χαι γνωσεται 84, 301. καὶ εγνωσαν 239, 
4,06. πᾶς ὁ λαὸς] ὁ λαος πας Οἱ, 300. καὶ ὁὶ καϑήμενοι] και οἱ 

, ἐγκαϑημενοι ΧΙ], 41, 49, τού, 144, 439, 306. Αἴεχ. 
Χ, λαξεύσωμεν] ΡγααΕ, και 62, 147). λαξευσομεν 301. λίϑες] 

τλινϑους 305. καὶ κόψωμεν] καὶ ἐκχοψωμεν 56, τού, 144. ΑΙεχ. 

καὶ κέδρους] καὶ κεδρον 301. καὶ οἰκοϑομιήσωμε»] καὶ οἰκοδομήσομεν 

Οὐτᾶρὶ. ἑαυτοῖς} εαυτες 147. ἄντοις 233. τουύργον] τυῤγες 22, 
46, 416, 48, ςτ, ό2, 87, 97» 147. 228. ΑΙά. 

ΧΙ. Καὶ ῥάξει] καὶ κραξει 301: καὶ ῥήξει Οοπιρὶ, 
Ργρυηΐεῖ.. Κυριος το9, 3902. τὰς ἐπανιςαμένους} ῥγατηϊεῖ, ἐπὶ 306. 
τὰς ἐπαγιςανομένους ΑΙοχ. ἐπὶ ὄρος Σιὼν] ἐπι τὸ ορος Σιὼν 22) 24, 
402, 309. επ᾿ ορες Σιων 26, τού, 3ο6. ΑΪεκ. ἐπι τὸ ορος Σιων και 

ἐπι ἱἹερεδαλημ, 30, 48, ξ1. ἐπὶ ἱερεσωλημ' ἐπ᾿ ορος Σιων 40, 144».301- 
Ἢ καὶ ἐπὶ περεσαλημ, 228. Πρ Ἰϊη. ἐπὶ αὐτὸν] ἐπ᾽ αὐες 111,24, 26, 

26, 49, τού, 301. καὶ ἐπὶ Τερεσαλημ, ἐπ᾿ αὐἷον 22. κ 41. ϑίδν. Μοίᾳ. 
χαὶϊ ἐπὶ ἱερεσαλημ ἐπ᾿ αὐτες 65, 90, 147. 223. καιεν ἱερεσαλημ ἐπ᾿ 

ἀντές 93. ἐπ᾿ ἀντῶ 144. ἐπὶ αὐτὸν ὅζςο. 4 ἔη. σοπλ.} ἐπένεϊοον 1]- 

καὶ τὰς ἐχϑρὲς]} -Ἐ αὐτῶν 111, 26, 36, 49, 
τού, 144, 228. “Ἐ [αδὰ 22, ς1, 62, 90) 93, 147, 233. Ὑ ἄντε 43, 

Ε 

ὃ Θεὸς] 



ΗΣ ΑΣΑ͂Σ. 
ΚΕΦ. ΙΧ: 

ἂν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν, χαὶ τὸς “Ἐλ ἐφ᾽ ἡλίου δυσμῶν, τὸς κατεσϑίον- τῷ. διασχεδάσει. Συρίαν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν, καὶ τὰς “Ἕλληνας ἀφ ἢ σμῶν, - εσϑ 
ἥν Ι : "Ὃ. ; » “΄ εξ ν Ὑνι ς 

τὰς τὸν Ἰσραὴλ ὅλῳ τῷ ςύματι" ἐπὶ ππᾶσι τότοις οὐχ ἀπεςράφη ὁ ὕϑυμος, ἄλλ ἔτι ἡ χεὶρ ὕψη- 

λή. Καὶ ὃ λαὸς οὐκ ἐπεςράφη, ἕως ἐπλήγη, χἀὶ τὸν Κύριον οὐχ ἐζήτησαν. Καὶ ἀφεῖλε Κύριος . , ; ᾿ ΠΝ ἢ ἐΝ ΕΣ “,΄“,ακα ν ᾿ ᾿ ) ἐ ζΖ7 Υ 

ἀπὸ Ἰσραὴλ, κεφαλὴν χαὶ ἐρᾶν, μέγαν χαὶ μιχρον, ἐν μιᾷ ἡμέρᾷ, Ἀρεσθύτην, χαὶ τὸς τὰ πρόσ 
: ων ͵΄ ; “ ες.» “. 

ὦπα ϑαυμάζοντας, αὕτη ἡ ἀρχῆ" χαὶ προφήτην διδάσκοντα ἄνομα, ὅτος ἢ ἐρά. Καὶ ἔσονται 
ρ ςςζ." ρ3 ω " ΄ Γ 

οἱ μαχαρίζοντες τὸν λαὸν τῶτον ταλανώντες, χαὶ «“λαγωώσιν, ὁῆως χαταπίνωσιν αντῶς. Διατᾶτο 
' ᾿ : ε ΄ ΝΌΌ ΝΟ... ἈΝ » ν᾿ ΟΣ Ἀν, )- ἐπὶ τὲς νεαγίσχες αὐτῶν ἐχ εὐφρανθήσεται ὃ Κύριος, καὶ τὰς ὀρφαγὲς αὐτῶν καὶ τὰς χήρας αὖ 

ἐπ ᾿ς ν μ᾿ 2 ρ τ ΕἾΝ ὁ τς ᾿ 

ἐῶν οὐκ ἐλεήσει" ὅτι ππάντες ἄνομοι χαὶ πονηροὶ, χαὶ τᾶν ςύμα λαλεῖ ἄδικα ἐπὶ πᾶσι τότοις ι 

οὐκ ἀπεςράφη ὁ ϑυμὸς, ἀλλ᾽ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή. Καὶ χαυϑήσεται ὡς τῦρ ἡ ἀνομία, καὶ ὡς 
' ΐ 3 ρϑ ’ ρο ρ᾿ 

ἄγρωςις ξηρὰ βρωθήσεται ὑπὸ πουρός" χαὶ καυσϑήσεται ἐν τοῖς δάσεσι τῷ δρυμδ, καὶ συγχατα;- 
76 β Ἢ β ρὸ ἥ “Ὃ 7 - ΄ .“ ΕῚ [ω] 7 7 αι ς ρῷ ὁλῆ» χαὶ 

φάγεται τὰ χύκλῳ τῶν βενῶν πάντα. Διὰ ϑυμὸν ὀργῆς Κυρίου συγχέχαυται ἡ γῆ , 
᾿ ΄ »Ἐ 58. Ν ϑ9.»ϑ Ὁ» ϑ᾽ ’ὔ Ξ 3 - 

ἕςαι ὃ λαὸς ὡς χαταχέχαυμένος ὑπὸ πτυρός' ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτῷ ἐχ ἐλεήσει" ᾿Αλλὰ ἐχ-- 
7 ᾿ ᾽᾽ μ᾿ 9 .᾿ Ὁ Ν 9 ἈΝ 9 “ δ» ! ᾿ 

«λιγεῖ εἰς τὰ δεξιὰ, ὅτι πεινάσει, καὶ φάγεται ἐχ τῶν ἀριςερῶν, καὶ. οὐ μὴ ἐμπλησϑη ἄνϑρωποβ 
ρὰ 39. Ψὸ ΄ Ὺ΄ » » ϑ3χ τας οΝ 

ἔσψωγ τὰς σάρκας τὰ βραχίονος αὐτᾶ, Φάγεται γὰρ Μανασσῆς τὰ Ἔφραϊμ, καὶ ᾿Ἔφραὶμ τῷ 
3 9 

18. 14. 

1ζ. 

16. 

1. 

ΖΙ, 
“Ἄ͵ ὈΠφ [2 ’ Ἁ 3. 5 ΔΝ, ΄ ἰδὲ ς 9 ἅ ὃ ϑυ ὃ 

Μανασσῆ, ὅτι ἅμα “πολιορχήσουσι ΤῸ 1όδαν" ἐπὶ τότοις πᾶσιν οὐχ ἀπεςζράφη ὁ ὕυμος, 

ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή. 
αλλ 

4 ᾿ ΄ ΄᾿᾿ ΝΝ ΄ ͵ , ἢ  ΄ ζ΄ Ε ΟΥΑΙ τοῖς γράφεσι “σογηρίαν, φρᾶφοντες γᾶρ, “Πονηρίαν γρᾶφεσιν ἘΣ ΛΟΥΤΕΣ τσ τὴ 

χῶν, ἁρπάζοντες χρίμα πενήτων τῇ λαθ μου, ὥςε εἶναι αὐτοῖς χήραν εἰς διαρπαγὴν, χαὶ ὑρφαγὸν 

24. 87, 91) 97) 302) 304) 305) 306. Οοπιρί. ΑἸ4. (ΑἸεχ. δι 3.) ϑίαν. 
Μοίᾳ. ᾿ 

ΧΙ]. Ἕλληνας] Ἑλλην 48. τὸν Ἰσραὴλ] τον λαὸν μου 48, ξ΄, 
᾿ 2,90, 93)106, 147,33. ὅλῳ τῷ σόματι] α τω φύματι 48. -᾿ αὖυ- 

τῶν 144. ἐπὶ πᾶσι τότοις] ἐπὶ τετοις πασι ΧΙ, 22, 23, 26, 36, 48, 
.515. 62, 90, 93. 1ού, 144, 147, 233) 306. ΑΙεχ. ἐπι τεξτοις ἀπασιν 
34. πᾶσι Θεοῖρ. ὃ ϑυμὸς] -ἰ- αὖτε 36, 48, ς΄, ό2, 90, 93, τού, 

ΧΥῚΤΠ. Καὶ καυϑήσεται 15] καὶ κατακαυϑησεται 48, 51, 90. 
καὶ ἐχχαυϑήσεται τοό. οτι καυϑησεται 204. ὡς αὺρ ἡ ἀνομία] καὶ 
ανομια ὡς τυρ 304. καὶ ὡς ἄγρως:ς] και ὡς ἀγρος τις 301. ξηρὰ 
βρωθήσεται] ξηρανϑησεται 49. ξηρα καυϑήσεται τοό. ὑπὸ πυρός 
λα 239, 3.06. καὶ καυϑήσεται 25] καὶ καϊακαυϑησεται 64, 147. 
λ 230, 3.06. καὶ συγκαταφάγεται] καὶ καταφάγεται 3.08. χαὲ 
συγκαταφάγεται διο. δὰ ἔπ. ςοπ,.} ροηΐε ροίξ ἡ γῆ ὅλη ἴῃ οοπι. ἴδ. 

1ορ, 147, 228, 233, 230, 302, 306. (ΑἸεχ. πιδ Χζ ἰπ οδιαγδδς. πιϊπογε.) 3ος. τὰ κύκλῳ] κυχλω τὰ, (οοιτ. υὧἱ ἐπ ἘΔ4.) 2. ατα 48, ει. δῖαν. Μοίᾳ. -Ἑ μου 87, οἵν» 97, 300. οπηρὶ. Θεοτρ. ἡ χεὶρ ὑψη- Ἐ τῶν κυκλω 3.98. τῶν βενῶν] ΡΓαπ, μέσα 46, 48, ξΙ, 62, 147. λή] ἡ χεὶρ αὐτῇ ὑψηλη 22, 26, 48, ςι, 62, οο, 93» 1ού, 147) 228, μετα βενων 93. πάντα] κα 93. ὑπ τ 233. 239, 306. (ΑἸεχ, οὐπὶ αὐτῷ [10 Χ ἴῃ ομδιαέξ, πηΐπογα.). ἡ χεῖρ 
ἡ υψηλὴ 301. 

ΧΙ]. Καὶ ὁ λαὸς] -- μου 87, 97, 228... ἐκ ἐπεγράφη] εκ ἀπε- 
φραφη ΠΠ, 49, 90, τού, 144) 301, 302, 304, 306, 207, 3ο8. ἕως 
ξπλήγη)] ως καὶ ἘΠληγὴ 41. καὶ τὸν Κύριον] και Κύριον δυναμεων (τον 
εἰδίο) 22. -Ἐ τῶν δυναμεων (23. Γι 54) 36, 48, ςτ, 87, 91, 97, 100, 

᾿ Ω28, 302, 304, 30ς, 307, 3099. (ΟμΡ]. ΑΙὰ. καὶ Κυριον τῶν δυναμεων 
433. οὐκ ἐξήτησαν] οὐκ ἐζήτησε 22. οὐχ ἐξεφητησαν 43. 24, 36, 
41, 49, τού, 144, 147, 306. Αἰεχ. ουχκ ἐπεζητησαν τος, 302. κα οὐκ 
305. 
᾿ ΣΙΝ. Καὶ ἀφεῖλε] καὶ ἀφελεῖ 24, ςτ, 304. πὸ Ἰσραὴλ] απὸ 
Ἰερεσαλημ 62, 147. εξ Ιλῆμ 144. μέγαν] μεγα 23, 1445) 14}. 
Φιϑπηϊ. καὶ το, 202. ὔ 
ΧΥ͂. καὶ τὸς τὰ] , τὰ 26. Ἃ Ἃ ΝΣ ᾽ ’ : χᾶι τὰς τὰ πρόσωπα ϑαυμάξον- 

τας] καὶ τροσωπολήπ]ας 8 Οὐοάϊοες ϑεγρίί. διδάσκοντα ἄνομα] 
Ῥτροταϊ, καὶ 41) τού,233. διδᾶσχοντα τὰ ἀνομα.307. ὅτος ἡ ἐρα] 
ϑτὼς ἡ ὅρα 8)η. αὕτη ἡ ἐρά Δος. ΄ 

ΧΥῚ. καὶ τλανῶσιν] καὶ λάνωμενοι 49. χαὶ Ὡυλανήσεσιν 62, 
147. καὶ πλανέμενοι 308. ὅπως καταπίνωσι] οπως καΐαπιωσι ΧΗ, (22. οοιτ.) 24, 49, ὅ:, οο, Ἰού,1ο0, 1447 147, 228, 301, 302, 300. 
Οὐρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. 

ΧΎΤΙ. Διατᾶτο] ργβηηΐες, καὶ ΑἸά. ἐπὶ τὲς νεανίσκους αὐτῶν] ᾿ ἔπὶ τοῖς νεανίσκοις αὐτῶν 24, 228, 300. ΟομρΙ. ΑΙ4. , τες 147. Βε- δεῖ αὐτῶν ἴῃ ομαγαέξ, τηΐποτε Αἰοχ. ὁ Κύριος] ὁ Θεος 1Π|, ΧΙΙ, 22, 26, 36,4:, 48, ςτ, 62, 90, Ιού, 144, 147, 233, 301, 30ς, 3ο6. σεοζρ. α ὃ 97, τος, 228, 202, 208, 309. (ΠΡ. τὲς ὀρφανὲς αὐτῶν] ρτω- ταῖς, ἐπὶ 49. α αὐτῶν 301. καὶ τὰς χήρας αὐτῶν] κ 2098. οὐκ ἐλεήσει] οὐκ ἐλεησασι 147. καὶ ταονηρο!] α καὶ 398. καὶ πῶν ςὅ.- ᾿ μα] καὶ τὸ ξόμα 62. λαλεῖ ἄδικα] λαλεῖ αδικία (ῆς) 62. ᾿λαλει αδικιαν 301. ὑπάεοϊπη Οοάϊοες δεγρῖ!. 353 ἃ “ 

ἔπι πᾶσι τέτοις] ἐν τσσασι 
τὅτοις 26. ἐπὶ τᾶτοις πᾶσι 108. ὁ ϑυμὺς] - αὐτα 36, 48, ξ1, 6:2, 87), 90, τού, 147, 228,233, 3ος, (οπιρί, ΑΙ, 5[αν. Μοίᾳ. ἢ χεὶρ ὑψηλή] ἡ χεὶρ αὐτῇ ὑψηλὴ 22, 56, 48, ξι) 62, 87, 90, 91) 97, τοῦ, ἀ47, 229, 233, 230, 300. (οπιρὶ. ΑΙά.᾿ 

ΠΙΩ͂ και Μανασσῆ, 233. 

ΧΙΧ. Διῷ ϑυμὸν] δια ϑυμα 95. γεγηῖτ. οτὶ 304,30ς. ὀργῆς 
Κυρίου] - σαξαωϑ 25, 48, ξ1, 62, 9ο, 93, 147, 233, 308. (Αἴεχ. ζωδ 
Χ ἰπ οβαγαξξ. παΐπους.)} συγχέκαυται] συγκαυϑησεται 1ΠΠ,144. ὃ 
λαὸς}. 93. ὡς κατακεκαυμένος ὑπὸ τυρός] ὡς ὑπο πυρος κατακε- 
χαάυμενος Χ]Ι, 22,23, 26, 16, 48, ς1, ὅς, 9ο, 93, τοῦ, 144, 147, 233, 
307. ΑΙεχ, ἢς, οἰϊπὶ απὸ ΡγῸ ὑπο, 239, 306. ὡς ὑπὸ τσυρος κεκαυ- 
μένος 301. εκ ἐλεήσει} -“ ανϑρωπος 304. 

ΧΧ, ᾿Αλλὰ ἐκκλινεῖ] ἀλλα κλίνει 93. ἀλλὰ ἐκκλίνει 301. 
πεινάσει] οτι τρεινασὴ 301. ἐκ τῶν ἀριςερῶν} εκ τῶν μηρὼν 93. 
Ἕ αὐτοῦ 3.94. ἐμπλησθῇ] ἐμπλησϑήσεται Ὁ οπηρΙ. ἄνθρωπος 
ἔσϑων} ἀνϑρωπος ἐσϑίων 237 24, 36, 48, ςτ, 87, οτγίο 3. υξ νἱἀδευν) 

97. 1ού, 228, 233» 301, 304, 307, 208, 300. (οπιρὶ. τοὺ βραχί.- 
ονος αὖτΨ τε βραχίονος τε αδελφε αὐτε 46, τοό. ΑἸεχ. Ἢ 

ΧΧῚ. Φαγεται γὰρ Μανασσῆς] φαγεται γαρ Μανασση ΗΊ, 26, 
1:44. Μανασσῆς--Μανασσῇ] Εφραιμ τὰ Μανασση και Μανασσης 
ἰὸν Εφραιμ 22, 48, ξ΄, ὅ2, 93, 147. ἔς, πῇ ὃ Μανασσης, 16, ἔς, 

ὅτι ἅμα] ἁμα γαρ3ος. ἐπὶ τέτοις ὅτε. 
δὰ ἤη. οοπ).} α 395. ἐπὶ τότοις πᾶσιν] ἐπὶ πᾶσιν τδτοῖς ΧΊΙ, “6, 
41, τού, 144,301,306, ὁ ϑυμὰὴς] -ξ- αυτα 36, ς, 62, οο, τού, 147, 
228, 233, 239. (ΑἸεχ, {0 κς ἴπ οβαγ, πηῖπ.) ΟἼογς. 8ϊαν. Μοίᾳ. καὶ 
χεὶρ ὑψηλή] ἡ χεῖρ αὐτῇ ὑψηλὴ 48, 51) 62, 90,01, τού, 147, 228, 
233. 230. (οιηρὶ. 5]4ν. Μοίᾳ. ; 

ὅτι 

Ι. Οὐαὶ τοῖς γράφ. τοονηρία»] Κα Μενὶδεμεδις, Οτίροι. ἵν. 632. 
πονηρίαν τ΄, ὅζο. δὰ ἔπ. σοπι.] αὶ 23. γράφοντες γῶρ] λα γαρ 56. 
πονηρίαν γράφεσιν] τσονον γραφεσιν 48, ςι, 65, 147. τοονηριαν γρα- 
Φοντες γὰρ τονηρῶ γραφεσιν 93. 

Π. κρίσιν τστωχῶν] κρίσιν στωχε 93. κρίνουσιν πτωχῶν ΑἸά, 
ὡρπάζοντες] ρταετηϊτι. καὶ 24, δό, 41, 40, τοῦ, 144. 233, 301, 306. 
(ΑΙεχ. [Ὁ 3Χ) εἰ σαρίφιίος Ἰλιοὶξ, Οδὶ: κρίμα πενήτων χριματὰ 
πενήτων ΧΙ], 22, 36, 48, ςτ, 62, 93, τού, 144, 147, 301, 204. τῇ 
λαξ μ8} α τὰ 827. αὐτοῖς] αὐτὲς 90,3ος. εἰς διαρπαγὴν] εἰς αρ- 
παγὴν 22, 24) 26, 36, 48, ςτ, 62, 90, 93, τού, 144, Χ47, 233; 230, 
301) 302, 394) 30ς, 306, 307, 308. ΑΙοχ.. ᾿ΝἪ 



ΚΕῦ. Χ. 

ἩΣΑΊΙΑΣ. 

..4. εἷξ αρόνομήν. Καὶ τί ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἐπισχοπῆς: 5 ἢ γὰρ ϑλίψις ὑμῖν πόῤῥωδέν 
ἥξει" χαὶ πρὸς τύα χαταφεύξεσθε τοῦ βοηϑηδίνα!: χαὶ ποῦ “καταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν, 

. Τὸ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς ἀπαγωγήν ; ἐπὶ “ἄσι τὅτοις οὐχ ἀπεςράφη ἥ ὀργὴ, ἄλλ᾽ ἔτι ἢ χεὶρ ὑψηλή. 
ς. ̓  Οὐαὶ ᾿Ασσυρίοις, ἣ ῥάξδος τῷ ϑυμδ μου, χαὶ ὀργή ἐς! ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. Τὴν ὀργήν μου 

εἰς ἔϑνος ἃ ἄνομον ἀποςελῶ, χαὶ τῷ ἐμῷ λαῷ συντάξω “ποιῆσαι σχῦλα χαὶ προνομὴν, χαὶ χατα- 
σατεῖν τὰς πύλεις, καὶ ϑεῖναι αὐτὰς εἰς χογιορτάν. Δύτὸς δὲ ὄχ ὅτως ἐνεθυμήδη, καὶ τῇ Ψυχῇ 

11. 

15. 

, ἀοταῖ. 11. 11229 1482. 

᾿ μὴν 49, 144. καὶ καταπατεῖν] καὶ τε κατάπατειν 230) 306. 
πόλεις} -Ἐ- αὐτου 35, 26, 48, ςι, 65, 93, 147, 233. (Αἴεχ. {Ὁ Χ ἴῃ 

οὐχ ὅτως λελόγιςαι; ἀλλὰ ἀπαλλάξει ὃ γξς αὖ, χαὶ τῇ ἔϑνὴ ἐξολοθρεῦσαι οὐχ ὀλίγα. Καὶ 
ἐὰν εἴπωσιν αὐτῷ, Σὺ μόνος εἶ ἄρχων' Καὶ ἐρεῖ, Οὐκ ἔλαξον τὴν χὥραν τὴν ἐπάνω Βαξυλῶνος 
καὶ Χαλάνης, ὃ ὁ πύργος φχοδομήϑη, καὶ ἔλαξον ᾿Αραξίαν καὶ Δαμασχὸν χαὶ Σαμάρειαν. Ὃν 
τρόπον ταύτας ἔλαδον, καὶ πάσας τὰς ἀρχὰς λήψομαι" ὀλολύξατε τὰ γλυπ]ὰ ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
καὶ ἐγ Σαμαρείᾳ. 
ἥσω καὶ ἹἹερουσαλὴμ, καὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῆς. 

Ὃν ᾿ όπο Α, Ψὕ ξ΄ Σ γ,͵; ᾿ ἉᾺ, ρϑ ͵ 539 ΡῸ Δ 

ρόπον γὰρ ἐποίησα Σαμαρείᾳ, καὶ τοῖς χειροποιήτοις αὐτῆς, οὕτω «τοι-- 

Καὶ ἕςαι ὅταν συντελέση Κύριος “ἄντα “πηιῶν 
3 “»» ὌΝ Νε Ν 5 ΄ ϑ)}»"»Φ Ν ρ᾿ Ν ΄ ΟΝ Ν᾿. ΝΜ ὋΦὋ » 

Ἐν τῷ ὁρεὶ Σιὼν χαὶ Ἱερεσαλήμ, ἐπισκέψομαι ἐπὶ τὸν νὰν τὸν μέγαν ἐπὶ τὸν ἄρχοντα τῶν ᾿Ασ- 

συρίων, καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφϑαλμῶν αὐτὸ, Εἶπε γὰρ, Ἔν τῇ ἰσχύϊ «ποιήσω, χαὶ 

11. Καὶ τί τοιήσεσιν] και τι τοοιησωσιν 2. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] τη 
ἥμερα εκεινῆ (οαὐΠὸ εν) αὖ, 51. αν 48, 65,93, 147,33.» 301. τῆς 
ἐπισκοπῆς] α τῆς ΑΙεχ. ἡ γὰρ ϑλίψις] ἡ παραληψια 93. ὑμῖν 
τούῤῥωθπεν] ὑμῶν Ἰσορρωϑὲεν ΧΙ], 26, 36, 48, 49, ς1, 62, 9ο, 91, 97, 
144, 147, 228, 302, 304, 3ος, 307, 308, 200. (οπρ]. ΑἸΔ. ἡμῖν πορ- 

ρωϑὲν 93. αὐτῶν πορρωϑὲν Ἰοῦ,2339301. ἥξει] ἐξα! 26. κατα- 
φεύξεσϑε} καταφευξονται 87, 91) 97, (428. φαττ. υἱὲ ἴη ἘΔ.) 300. 
Οοπιρὶ. καταφευξεσϑαι τού, 801, 3904. τὰ Σ βοηϑηϑῆναι] τα οη- 
ϑηνα; 36. Οὐρὶ. ΑΙά. καὶ τῷ 5 καταλείψετε καὶ πε ἀϑω ὐἱὰ 
τού. καὶ χε καταλειψεσϑε 147. 

ΙΨ. Τῷ μὴ ἐμπεσεῖν) τὰ μη ἐχπεέσειν 3.06. ΤΥ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς 
«ἀπαγ.] Νὲ ἱπειγοενείμέ (μὸ οἰπομίο, οἰ οανε ἐπιευξρὶς εαάαιίς, ϑῖδν. 
Μοίᾳ. εἰς ὠπαγωγήν] -᾿- και υποκατω ἀνηρημενων τσεσενται (ΧΠ]. 
ΤΩΔΓΡ.) 22, 239 36, 48, ξ1, 6259 (93. υἱ νἱάσίιτ) 97, 144, 147, 228, 
.233,239, 304) 307, 300. Οοτρὶ. ΑΙά. -᾿- εδάξῃι, ΠΗ τῶν ἀνηρήμενων, 
.Β7. εἰς ἐξαγωγὴν (24. ἀυδ. ἂπ 41.) 49. εἰς ἐπαγωγὴν καὶ υποκατω 
ἀνηρημένων πεέσενται 26, τού, 395. ἔς, ηϊἴῆ πεσεσᾶι, φΟ. ῆς, ἤηδ εἰς, 
1ορ. ὥς, ἔπε και, 302. 

πεσδνται ΑΙεχ. ἐπὶ πᾶσι τέτοις] ἐπὶ τετοῖς τσασι ΧΙ], 26, τού, 
144. ΑΙεχ. Ῥγβαντι. καὶ 979) 228, 3079 300. Οομηρὶ. ΔΙά. ἐχ ὦπε- 
ςράφη] οὐ κατεφραφὴ 36. ἡ ὀργὴ] ὁ ϑυμος ΧΙ], 22, 24, 26,41, 49, 
100, 144, 301) 302. 

Μοίᾳ. ἢ χεὶρ ὑψηλή] ἡ χεὶρ αὐτ ὑψηλὴ 36, 48, ξ1, 62, 90, 93» 
τού, 147, 333» 239. Οοπιρὶ. Θθοτς. ϑῖαν, Μοΐᾳ. - καὶ εγίιω αὐτες 
- ἢ ὁ χρωτὸς ἀντων 3ος. 

ἡ ῥώδδος δες. 8ὰ βη. οομη.7 υἱγρα γαγογὶς σιοὶ ἐρίΣ 6 ἱπ σιαπίδης 
ΦΟΥ̓ΜΉΙ. σου. καὶ ὀργή] καὶ ὀργης 111, ΧΙ, 22, 26, 36, 48; 40, 
99, 93, 97. 109, 144) 228, 239, 301, 302, 300. ΑΙα. καὶ ἡ ὀργὴ με 

23. καὶ ἡ οργ 41. καὶ ὀργή ἐγ» καὶ τῆς ὀργῆς μου Ὑπμεοάοτεῖ, 
;. 1492. (ΟΕ ἃ, 84:1. εἴ α.) ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν] ἐν ταῖς χερσὶν 
ὑμῶν 62, 147. 

ΝΙ. Τὴν ὀργήν με] με 3ο1. ἀπορελῶ] ἀπογελλω ΠῚ. καὶ 
τῷ ἐμῷ λαῷ] καὶ εν τω ἐμὼ λαὼ 48, ξ1, 62, 00, 93, 147. 233. ΤΙοο- 

συντάξζω] -ἰ- αὐτω 22, 36, 48, ξΙ, 62, 147», 
233. συνκαταάξω 87, 300. ΑΙά. - αὐτὸ οο. συγκαταταξζὼω 97; 228. 
Οὐρὶ. τσοιῆσαι σκῦλα] τε ποιῆσαι σκυλαι 29, 46, 36, 48, 40, ξι, 
ὅς, 90, 93, τού, 144,.147,233» 230, 301, 306. (ΑἸεχ. οὐπὶ τῷ ΤΡ 3) 
καὶ προνομὴν] καὶ τρονομευειν τορονομὴν 36. και προνομεῦσαι τρονο- 

τὰς 

οἶᾶγ. τιΐθοσε) καὶ ϑεῖναι αὐτὰς] καὶ ϑειναι αὐτες 62, 147. εἰς 

᾿ κονιορτόν] -[- οδὼν 21, 36, 48, ξΙ, 62, 9ο, 93» 147» 233. ὡς κονιορτον 41. 
ΝΠ. ἐνεθυμήθη] ἐνεϑυμώϑη ΑΙά. καὶ τῇ ψυχῇ] “Ἔ αὖτε 62, 

1Ο4, 147. καὶ ἡ Ψυχὴ 93. καὶ τῇ ψυχῇ ἐχ, ὅτως λελόγιςαι] εἰ 
πον ἐΐα φγῤἑιγαίμς ο : Ἠϊεῖοθ. ἀλλὰ ἀπαλλάξει δτο. δὰ Άπ. σοπ,.] 
“Κα «ἱ εοπίεγαὲ μεοῆς ἐἦμς, εἰ ἀὐῥενάα! ρόμίό: ρἰωγέπας. Ἡϊετοθ. ὃ νϑς 

ὅς. δὰ ἔπ. οοπ).} ὁ γος αὐτὰ τα ἀφανίσαι καὶ τε ἐξολοϑρευσαι βκ ολι- 
γὰ εὔνη. 228, ὁ νᾶς αὐτῷ} -᾿ τὰ αφανισαι 22, 48, ξ1, 65, 90, 93» 

147, 233. πονες αὐτῇ 144. -Ἐ ἀφανησαι (ἢς) 301. καὶ τῷ ἔϑνη 
ἐξολοϑρεῦσαι] καὶ του ἐξολοϑρευσαι εὔνη Χ1], 24» 26, 9ο, τού, 1ρο, 
144)3233, 39,301, 302) 206, 307. ΟΟμΠΡΙ. Αἰεχ. ΤΠοοάογεί. 11, 1133. 

εἰς ἐπαγωγήν; ὃἃξ καὶ ὑποκάτω ἀνηρημίνων 

ὁ ϑυμος αὐτα 36, 48, ςτ, 62, 9ο, 93» 1οῦ, 147», 
.233, 230. ϑυμος (ομυΠὸ ασιῖοι]ο) 206. ΑΙοχ. -Ἐ αὐτῷ Οοηρρὶ. ϑϊὰν. 

᾿Α΄301- 

, αΟήρεη. 1. εἷς. (ΟΕ, 1.420. 1], 122, 123.) 

τῷ ἀφανισαι, καὶ τὰ ἐξολοϑρευσαι ϑνν 36. τῇ εξολοϑρευσαι εϑγῃ 49. 
καὶ τῇ ἐξολοϑρευσαι (ομ Ὁ εϑνη) 8). εϑνη δάϑάϊξ, ἔιριὰ ἔῃ. δ αἱ, τω. 

91. κα εϑνη ο7, 300. 
ΨΙΠ. αὐτῷ] 93. σὺ μόνος] οὐ συ μονος 36, 48, 49, ξῖ, 62, 

9ο, 93. 147, 428. (ΑΙεχ. στ αὶ Ὁ Χ' ἰῃ οδιδσγαῖς. χυΐποσς) εἶ ἄρ- 
χων] εἶ ὁ ἀρχὼν ς1. 

ΙΧ. Καὶ ἐρεῖ} , καὶ 304, 307, 398, καὶ Χαλάνης] καὶ Χα- 
λαννη ΠΙ, ΧΙ. (49. οοττ. Χαλαννην.) καὶ Χαλανη 23, 230, 301, 
406. χαι Χαλαννὴν 26. και Χαλανὴν τού, 3ος. Τπεοάοτει, 1. οἷ. 

καὶ τὴν Χαλαγὴν 304, 307, 308. εἰ Ολαίακε Ἡϊΐετοα, καὶ ἔλαβον 
᾿Αραβίαν] καὶ ελαδον τὴν Αραξιαν 304. 

Χ, ταύτάς ἴλαξον] ἐλαδον ταυτας ἐν τὴ χεῖρι μὸυ 46. ἔς, ἤπε 
ταυτας» τού. ἢῤ, ἔπε τῇ, 228. ἴτ, 87, 3401. ΟομρΙ. ἔλαδον] 
Ἔ ἐν χεῖρε μου 36. “Ἐν τὴ χείρι μοὺ 40, 144) 230, 306. ΑΪεχ. 
᾽α Ὑβεοὐοτεῖ. 1. οἴ, καὶ ττάσας] ῥγοεπγίττ, ουτω (41. ουτως) 42, 36, 
48, κι, ό2, 90, 93.» 147) 228, 2323. κ Και 91, 104. Οοιηρί. ΑΙά, 

,ταυτας σασας 97.. ὅτὼ σασας 228. καὶ πάσας τὸς ὠρχες λή- 
ψομαι] 23 οπιπία τέψπα εαρίαπ. Ἡΐετοη. τὰς ἀρχὰς] τας χωρας 
1], (Χ11. πιαγρ. υἱ ἰη Ἐά.) 22, 24, 26, 36, 48, 49, ςτ, 62, φρο, τού, 

109, 147, 233, 206. ἸΠεοάοχεῖ. 1. οἷ, χωραν 93. τας Ὥολεις 3ο1. 
ὀλολύξατε] ολολυζεται 301. τὰ γλυπῆὰ} α τα 42, 46, 48, ς΄, 65, 

90, 93» 147» 233, 301. ἐν Ἱερεσαλὴμ] ἐπι Ιερεσαλημ 93. καὶ ἕν 
Σαμαρείᾳ] α ἕν 62, 147. 

ΧΙ. ἐποίησα] εἐποιησας 104. 351: Σαμαρείᾳ] Σαμαρειαν τού. 

ἐν Σαμαρείᾳ ὙΒεοάοτει, 1. οἷ. καὶ τοῖς χειροποιήτοις] καὶ τὰ χίρι- 
ῥοποιητα 239, 2406. ε' ἰάοἰἱ!ς Ἡϊετοη. αὐτῆς] αυτοις 93- καὶ 

Ἱμρεσαλὴμ) καὶ εν Ἱερουσαλημν 26, 41, 40, 62» 144) 233, 230. 302. 
ὙπΠεοάοτεῖ, 1. οἷ, α κᾶὶ 90. καὶ τὴ Ἱερονσαλημ ΟἹ, 97. 104. 300. 
Οοπιρὶ. ΑἸά, τῇ Ἱερεσαλημ 304) 307, 3908. καὶ τοῖς εἰδώλοις αὐ- 
τῆς] καὶ τοῖς εἰδωλοις αὐτοῖς (93. οὐυπὶ τοῖς ὉΪΈ. δῦβαι ποίδϊ. ) 105. 

εἰ ἐ ΠΝ δίδει ἐδἐως. Ἡϊετοη. 
ΧΙ]. ὅταν συντελέσῃ} οταν συντελεσει 301) 394. ἐν τῷ ὄρει 

Σιὼν] ἐν τὴ Σιων (τη δΧ (οστ. Οοἱπὶ ἈΚ ἴῃ τηᾶγρ.} 22. ἔπι τῶ ορες Σιων 

401: καὶ Ἱερουσαλὴμ] καὶ εν Ιερουσαλημ 26, 36. 41, 48, 40, ξ1, 
62, φο, 93» τού, 144) 147. 228, 233) 230) 304. ΑΙοχ, ΤΠεοσοτεί. ἱϊ. 

1134. 81αν. Μοίᾳ. α καὶ 87, 919) 97. χαὶ ἕν τῇ Ἱερουσαλημ, τος, 
302. Ογηϊ!. ΑἸοχ, 11, 440. καὶ ἐπὶ Ιερεσαλημ 301. ἐπισχέψομαι} 
ἐπαξει 111, 23, “6, 36, 41.) 49, τού, 100) 144» 302, 304, 307. ΑΙά. 
διαν. Μοίᾳ. επαξει Κυριος ΧΙ], 230, 301) 306. Ὑπεοάοτεῖ. ἰοο. οἰζ. 
(ΟΣ, δ. 1143.5 1192.) πολ Βῖδὶ 62, 90, 93, 147, 233. καὶ ἐπαξει 
87, 91, 97. 104, 228, 309. Οοπιρὶ. Ογη!}. ΑἸεχ. 1. οἷ. ἐπάξω γὰρ 
Οήρεη. 1}. 22). ἐπισκέψομαι --τὸν ἄρχοντα) εἰ ἱπάμοαηι δ) αὐἶκαι 

“ρεν ϑεπέοπε πιάρτιαπε, ρον φνἱπείρενα Οὐφει. 11. 307. ἐπάξει τὴν 
χεῖρα, αὑτῷ ἐπὶ μεγαλόφρονα ϑύμον ἐπὶ τὸν ἄρχονα “ Οοάϊοες ϑετρὶϊ. 
ἐπὶ τὸν ἄρχοντα] α ἔπι 26, 49. 90, τού, 304, 3ού, .307. ὙΒεοάοτεί, 1]. 
᾿οἷϊ, Βδρεὶ ἐπὶ ἴπ οβαγ. παΐπογε Αἰεχ, καὶ ἐπὶ τὸ δις. τὰ πη. σογ.] 

τῆς δόξης] 302. τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτ8}] -Ἐ και σεισϑησεται τὰ χειροποιητα Αἰγυπῆου, καὶ ἡ 
καρδια αὐτῶν ητ]ηϑησεται» δια τοῦτο ἐπικατάρατος τὰς οςις τροιῆσει 

γλυπῖον καὶ χωνευτὸν ἐργον χείρων τέχνιτου, καὶ ϑησει αὐτὸν ἐν ἀπο- 

χρυφω, οτι κᾶκον ἑαυτῶ ϑησαυρισμᾶ. 30ζ- 
. ΧΙ], Ἐν Τῇ :"--- συνέσεως) ,ονεπάἑπεπι γαείαπε, εἰ ,“ρίομαηε ἐπα 



ἩΣΑΊΙΑΣ. 

ΚΑΙ ἐξελεύσεται ῥάδδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἴεσσαὶ, χαὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται, Καὶ ἄνα- 

παύσεται ἐπ᾿ αὐτὸν πτνεῦμα τῇ Θεδ, πινεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς χαὶ ἰσχύος, 

πνεῦμα γνώσεως χαὶ. ἐὐσεξείας ᾿Εμπλήσει αὐτὸν, πνεῦμα φόδε Θεδ᾽ οὐ χατὰ τὴν δόξαν χρινεῖ, 

ἐδὲ χατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει, ᾿Αλλὰ χρινεῖ ταπεινῷ χρίσιν, χαὶ ἐλέγξει τὰς ταπεινὲς τῆς γῆς, 
μ᾿ διῶ 9 ΦὉ0 ᾿ ., 7 9 ὍὌ, 9 - 

χαὶ πατάξει γῆν τῷ. λόγῳ τῇ ςόματος αὐτδ, καὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀγελεῖ ἀσεξη. Καὶ 

ἕ ὕγῃ ἐ έ ὃν ὀσφὺν αὐτῷ. καὶ ἀληϑεία εἱλημένος τὰς λευράᾶάς. Καὶ συμξο-. ἔςαι δικαιοσύγη ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτϑ, χαὶ ἀληϑείᾳ εἷλημένος τας ρᾶς. μ 
“ ΄ : Ζ΄ 9 4 δ 2 ΄ δὼ 

σχηϑήσεται λύχος μετὰ ἀργὸς, χαὶ “πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ, καὶ μοσχάριον χαὶ ταῦρος 
ς Ν ΄ » 9. « Νν 5 ν ᾿ΠΦ, 

χαὶ λέων. ἅμα βοσχηϑήσονται, χαὶ πταιδίον μιαρὸν ἄξει αὐτάς. Καὶ βὲς καὶ ἄρχος ἅμα βοσκη- 
Ω Σ ν. Ν ΄ ε΄," ΄ ΕΣ ΜΕ ἋΖ 

ϑήσονται, χαὶ ἅμα τὰ παιδίχ αὐτῶν ἔσονται" χαὶ λέων ὡς βεὲς φάγεται ἄχυρᾳ. Καὶ «παιδίον 
᾿ ρ 9 Ν 9 ΄ΖΆ ' . ρο 3 ρ - » Ἂ, 

γήπιον ἐπὶ τρωγλῶν ἀσπίδων, καὶ ἐπὶ χοίτην ἐχγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιδαλεῖ. Καὶ ἐ μὴ χκα- 9 
ξ΄ 9 3 "» ἣν ΄ Ψ 9 ΄ ε [4 

χοποιήσασιν, ἐδὲ μὴ δύνωνται ἀπολέσαι ἐδένα ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ ἅγιόν μου' ὅτι ἐγεπλήσϑη ἡ σύμ- 
Ἕἔ ἴω Ν ΄ ς -“ ᾿ νς.- ΄“ 9 » Κ Ν» 2 “ς » 

πασὰ τὰ γνωναι τὸν Κύριον, ὡς ὕδωρ πολυ χαταχαλύψαι ϑαλάσσας. αι ἐξα! ἐν τῇ ἡμερὰ 
ς Ζ ρ᾿ ϑ9 Ὁ» ᾿ ϑ ἱφιὶ 3.9 9 “οοε» ϑ ρ Ἂμ» ες » » 

ἐχείνῃ ἡ ῥίζα τῇ Ἴεσσαὶ, καὶ ὁ ἀνιςάμενος ἄρχειν ἐϑγῶν, ἐπ᾿ αὐτῷ ἔσϑγη ἐλπιξσι, καὶ ἔςαι ἡ ἀνά- 
βῶ [ωὲ ξ΄ ε ΄ ἰδ ρο Ἁ [ω] : 8 Ὁ 

παυσις αὐτὸ τιμή. Καὶ ἐςαι τῇ ἡμέρᾳ ἐχείγη, ποροσϑήσει ὁ Κύριος τὸ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτᾶ, 

1. Καὶ ἐξελεύσεται δος. ιἀ ἔπ ςοπι.] ἀνατελεῖ ἄφρον ἐξ Ἰακὼδ, 
καὶ νϑος ἀναβήσεται ἀπὸ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ Τυῇίη. Μ. Ρ. 53. ἐξε- 
λεύσεται ῥάθδος] ἀνατελεῖ ῥώδδος ΟΥγτ1}}. ΑἸεχ. 11.. 707. Ἰεσσαΐ--- 
ῥίζης] α ουπὶ ἰμιεγπιθά. 65. ἔχ τῆς ῥίζης] Ἐ αὐτῇ Οομηρὶ. Ευΐεδ. 

Ὅεπι. Ενδηρ. ρ. 96. Τεοάοτγεί. 11. 29ς. ἐξ αὐτῆς ΟὨγγίοῖς. νὶ. 400. 
(ΓΕ ν. 2.3.) 4ε ταάϊεε εἴας Ογρτ. ἐκ τῆς ῥίζης ἀναδ.] ἀναβήσεται 
ἐχ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ Τυμέπ. Μ. Ρ. 328. ὠναξήσεται] -- ἐκεῖ Αττη. 4. 

11. Καὶ ἀναπαύσεται] καὶ ἐπαναπανσεται 3ο1. Οήξεη. ἰν. 2ς. 
Β4Π]. Μ. ἱ. 318. (ΟΕ. 1, ςοϑ.) Οεγίοῖ: ἱ, ς6ο. Ογη}}. ΑἸεχ. νοὶ. υἱῖ. 
Ρατῖ. ἷ. Ρ. 227. Ὑπεοάοτεί, 1, 1393. εἴ 8ῖ΄. ἐπ’ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτῶν 23. 
ἐπ᾿ αὐτῳ 301. ᾿Γεοάοτεῖ, 11, 29. ἐπ᾽ αὐτὸς ΑΙά. «υνεῦμα τῷ Θεξ] 
α ΒαΙ]. Μ. 1, οἷς, ὙΓΠεοάοτεῖ. ἵν. 1305. “έγίμες Τοπιίπὶ Ογρτ. τοῦ 
ΘεΣ] του Δἀάϊε. ἴπ πιαῦρ. Χ11. Κυριου (οπι!ο του) 87, 91, 97, 104, 
228, 309. (ὐοπιρί. ΑΙά. , τὰ 233, 301. [υδπίη. Μ. 1. εἷς. Ὑεοάοτεί. 
1, 1393. ((ἢ. ἢ. 29.) πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως] πνεῦμα σοφίας 
καὶ πνεῦμα δυνάμεως Αἴβδη. ἱ, ςς8. 

ΠΙ. ᾿Ἐμπλήσει αὐτὸν] ρταεπηῖττ. καὶ 49,301. ΠΠἘπ. Μ. ΒαΠ].- Μ. 
1, οἶς, Οήξεη. ἃ, ς42. Ῥίάγπν. ἀς Τ τίη. Ρ. 203. εἰ ἐμιρίεδὶε ἐαπε Ογρτ. 
Ἐμπλήσει αὐτὸν---ΘεΣ] ὥνευμα φοδπ Θεξ ἐμπλησες αὐον 22, 36, 48, 
51, ύΩ, 90, 93, 147, 233. ἢς, ῥγαιο καὶ, Τπεοάοτεῖ. [, 29. Ἐμ- 
πλήσει αὐτὸν, τονεῦμα] καὶ ἐνεπλήσϑη πνεύματος Οήξεη. 11}. ς71. 
φόθου ΘΕΣ] εἰπιοτῖς Τοπιίηϊ. Ογργ. ἐλέγξει] εξελεγξει 41. ἐλέγξει 
-- ἐλέγξει ἴῃ σοπη. ἴε4ᾳ.7 α αἰζογαῖγ. ουπι ἰπιεστηθὰ, 144. 

Ιν. ᾿Αλλὰ κρινεῖ} -ἢ εν δικαιοσυνη 45, 16, (48. ἕὼδ “ὦ ό2. 9ο, 
93. 1475 228, 232. (ΑἸεχ. [Ὁ »ξ ἴῃ ομδγ. πιίπογθ.) ὙΠδοάοτεί. ἱν. 46. 
δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ δικαιοσυνη τι. αλλα κρίνει 301. ἀλλα ποιήσει 
Ατπι, 4. ταπεινῷ κρίσιν] ταπεινων κρισιν το4ᾳ. χαὶ ἐλέγξει] -Ἐ- ἐν 
εὐϑύυτητι 22, 36, 48, ό;, 90, 93, τού, 144, 147, 233. (ΑΙεχ. [00 χά ἱπ 
οδαγδέϊ. πηΐπογε.) "ΤἬβοάοτεϊ. 1. οἶ(. -Ἐ ευϑυτητι 1. Ἐ ἐν ἐπιεικείᾳ 
δῖαν. Μοίᾳ. τὲς ταπεινὰς] τες ἐνδοξας Χ]], 22, 26, 48, 40, ςῖ,) 62, 
90, τού, 144, 147, 233, 230, 306. ΤΒεοάοτει. ἰ, οἰϊ, τας εν δοξη (υἱ 
ν]ἀεῖυγ) 93. τὰς ὑπερηφάνους καὶ ἐξελειται τας ταπεινὸς 401. Ὠ᾽- 
ἀγπ,. ἀε Ττίη. 1. οἶϊ. - τὲς ἁμαρτωλὲς ΟἸεῃ;. ΑἸεχ. Ρ.134. Μιρεγόο:, 
εἰ εγίρίε! ἀμπηες ΜῚΊρΙ. Ταρί, χαὶ πατάξει γῆν] καὶ παταξει τὴν 
γὴν 24,26, 36, 41, 48, ςι, 62, 90, 93, 1Ιού, 144,147, 233,301. Ὠϊ- 
ἄγπι. ἀς Τηη. Ρ. 204. ΟΒιγίοί. ν. 166. Ἰπεοάοτχει. Ι. εἶξ, καὶ ἐν 
τονεύμ. διὰ χειλέων] καὶ πνεύματι χειλέων ΟἸγγίοῖι, Ἰ. οἴ, ἐν πνεύ- 
ματι] τω τὐνευματι 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93. 144. 147. 233) 230, 301, 306. ᾿Τβεοάστεϊ. 1. οἷξ, 1. τς.4. εἴ α΄. ἀνελεῖ ἀσεξῃ] ττ. 87, 
97. 228. Οοτηρὶ. ἀμελεῖ ἀσεξη 90. ἄἀνελει ἄσεξεις τοῦ. Ὠίάγῃηι. ἀς 
Τηη. Ἰ. οἶς. ὠνελεῖ τὸν ἀσεδὴ ὙΒεοάοτει. 1. οἶς. (ΟΕ, ἣΪ. 8.51.) 

Ν΄. δικαιοσύνῃ] ῥγαηϊτῖ. ἐν 144.- ἐζωσμένος} τεεριεζωσμενος 
ΟἸυγίοῖ. ν]. 180. τὴν ὀσφὺν αὐτῷ ] κα αὐτῇ 26, 301. τὰς πλεὺυ- 
ρᾶς] Ἔ αὖτε 22, 23» 247 36, 48, 40, ΣΙ, 62, 87, 90, ΟΙ, 93, 979 104, 

1ού, 100, 144, 147, 228, 233, 302, 300. Οοπιρ!. ΑἸά. (ΑἸεχ. Ὁ Χ 
ἴῃ ομαγαέζ. πηπογε.) Ομγγίοί. 1, οἷ. 

ΝΙ. Καὶ συμβοσκηϑήσεται) τοτε συμξοσχηϑησεται 22, 36, 48, 
51, 62, 900, 93, 14.7.33, 302. ΟΒεγίοίε. '. ς66. εἰ α]. 
μετὰ ἀρνῶν 230. (Πιγ [οἱ 11. 441. μετὰ ἀρνου 309. Οοιηρὶ. ΤΠεο- 
ἀοτεῖ. ἱν. 236. - συναναπαύσεται ἐρίφω] τ. 91, 104, 109) 3902. καὶ 
μοσχαριον] καὶ μοσχος 301. 
λέων Ἐπήδρ. Τεπ). Ενδιρ. Ρ.355.. καὶ ταῦρος καὶ λέων] καὶ λξων 

μετὰ ὠρνὸς 

μοσιχάριον---λέων} μοσχάριον καὶ 

καὶ τάυρος 42, 36, 48, ς΄, 62, 87» 90, 915) 93.» 97,104») 144)1479 228, 

2335 300. ΟΟπιρ. μα βοσκηϑήσονται] ἀμα βοσκηϑησεται 42. 
βοσκησονται ἀμαὰ τοῦ. 

ΜΙ. καὶ ἄρκος] δὶς ἴῃ Ἑάϊίοπε Ἐοπιᾶπα. 1ῃ ὠπογράφῳ ἴάτπεπ 
Βοῆδπο ἱπιρτίπηϊτις ἄρκτος. ἅμα βοσκηϑήσονται] ττ. 87, 97, τοί 
302, 300. ΟΟμπιρί. βοσκησονται ἁμα τοςό. καὶ ἅμα τὰ παιδία 
αὐτῶν] και τα παιδια αὐτων αμα τορ,302. τὰ παιδία αὐτῶν ἔσον- 
ται] σονται τὰ παιδια αὐτῶν 87, 915 97, 104, 428, 300. Οομρ!. 

ἔσονται] βοσκηϑησονται 111. ἐραι 22, 36, 48, 49, ς1, 62, ρο, 93, 
1447γ147. ὡς βὲς] καὶ βες ΠΙ, 24, τού, 233, 3ο1, 3.06. ὡς και 
βους. 49. εἰ δος Ἱτεη. Ρ. 4:ς. φάγεται ἄχυρα] αμα φαγονται 
αχνυρα (Π1. Αἰεχ. μαδεῖ φώγεται οὐπὶ ἅμα: ἰπῖες Ὡποο8) 24, 26, 40, 
1οό, 233, 301, 306. φαγονται ἀχυρα 239. ἄχυρον φάγεται Οτί- 
ξεῃ. ἷν. 243. 

ΨἼΠ. ἐπὶ τρωγλῶν] ἐπι τρωγλὴν 23, 26, 36, 41, 48, 49, ςῖ, 62, 

87, 90, οἵ, 93, 97» 104) τού, 109, 144, 147, 233, 239, 301, 302, 306. 
ΑΙεχ. ἐπὶ τρώγλη ΟΟπρΙ. ἐπ εσυεγπάρε Ἰτεῃ. Ὁ. 46. εἴ ἴῃ γεῖ, 1,ἴ. 

ἀσπίδων τι" -- ἀσπίδων 2.1 αΑ Αἰίεπ ΕΓ. ουπὶ ἱπίογπιοά, 93, τοῦ, 301. 
λνν" ,’ὔ 

καὶ ἐπὶ χοίτην] καὶ απογεγαλακτισμενον ἐπὶ χοιτὴν (22, 36, 48. 

νἹ δῖ) 62, 90, 147. (ΑἸεκ. οὐαι ἀπογεγαλακτισμένον [00 Χ' ἴῃ ς[δ- 
τλέϊ. τοῖπ.) ἔς, ἔπε καὶ, ς1. Ῥγϑτηῖ. καὶ απογεγαλακτισμένον 228. 
ἐκγόνων ὠσ᾽τίδων}] εγγονων ἀσξιδων 24, 41, 62, 97, 109, 144.» 147» 
302, 3ο6, 300. Οὐπρὶ. ἊΝ 

ΙΧ. Καὶ οὐ μὴ---οπολέσαι ἐδένα] αὶ συχτῃ ἰηϊεττηοά. τος. Καὶ καὶ 
μὴ κακοποιήσουσιν] καὶ ὁ μη κακοποιησωσι 44, 40, (ξ1. εχ ςοττ.) ὅς, 
905, οΟΙ, 97, 104, τού, 147, 233», 302. ΟΟπηρ]. ΑἸεχ. δὲ μὴ ϑύνων- 
ται) εδ᾽ ὁ μη δυνωνται 24, χό, 2218. Οοτρ!. Αἰεχ. 5ὃὲ μη δυνησονται 
4ιτ. ἀπολέσαι] ἀπολεσϑαι 301. ἐνεπλήσϑη] ἐπληρώϑη Ατῇδη. ἱ: 
όρ. Ομ γίοῖι. ν. γ8. τλησϑήσεται ὈΒτγίοίξ. ἱ. ς66. νἱ. 184. ΟγΠ]!. 
ΑΙεχ. νοὶ. νἱ. ρασῖ. 11. Ρ. 29. τοληρωϑήσεται ΤΒεοάοτοει, ᾿ἷ. το4ο. (Οἵ; 
1003.) ἡ σύμπασα] -᾿- γὴ 13, 24, 36, 48, 40, ξτ, 62, οο, ο1, 104. 
τού, 1445) 147. 228, 233, 300. (οπιρί. Ἰπεοάοτει. 11, 282, τοδο. εἰ 
αἷ. ἡ γῆ Ογη]!. ΑἸεχ. 1. οἷ. ὡς ὕϑωρ ὅτς. δὰ ἔπ. οοπ,. ὡς ὕδατα 
πολλὰ ἃ κατακαλύπ]εσι ϑαλάσσας. Ατηη. 4. κατακαλύψαι 9α- 
λάσσας] κατακαλυψει ϑαλασσας 23. Οοπιρί. Εὐὲεν. δαὶ. Ἐνδηρ. 
Ρ. 73. καλυψαι ϑαλασσαν 41, 147. καλυψαι ϑαλασσας ῖορ, 302. 
χατακαλύψαι ϑαλάσσης ΑἸά. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷς. (ΟΕ, (1. το4ο.) 

Χ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] αν 301. καὶ ὃ ἀνιώμενος] καὶ ἔραι ὁ ἀνιςά- 
μενος Ἐυζεῦ. Ἰ)επι. Ἐνδηρ. Ρ. ο6. ΟἸγγίοί. νἱϊ, 1.43. ἄρχειν ἐθνῶν] 
ἀρχὴν (Πς) εϑνων 301. ἄρχων ἐϑνῶν ΤὨΘοάοτει, ἱἰ. 939. ((ἢ 11.974.) 
ἐπ᾿ αὐτῷ} ἐπ᾿ αὐτον 87, 97. ΑΙά. Ομυγίοί. 1. 437. Ῥγβιηϊ. καὶ 
ΟμΒιγίοίξ. νἱϊ, 143. ἐπ᾽ αὐτῷ ὅτε. δὰ βη. σοην.] καὶ ἐπὶ τὸν βραχίονα 
αὐτῷ ἔϑνη ἐλπιᾶσιν. Ταθίη. Μ. Ρ. 53. ἡ ἀνάπαυσις αὐτξ] ἡ ανα- 
παυσις αὐτὴ 144. ἡ ἀναπαυσις ἀντω 302. ᾿ 

ΧΙ. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ργαιτηῖει, ἐν 36, 41, 40, 62, 87, 91, 97, 104, 
τού, 109, 144, 147) 228, 302, 204, 306, 307, 308, 300. ΟὐΟπρΙ. ΑἸεχ. 
Ἐυίεῦ. Πεπι. Ἐνδηρ, ρ. 74. ὁ Κύριος] αὶ ὁ 22, 36, 48; 40, ςι, 62,᾽ 
99, 91, 93, 97. 104, Ἰού, 109, 144, 147, 233, 301, 302, 304, 3ο6, 307, 308, 309. ΟΟπρὶ. ΑἸεχ. Εἰὐήεδ. 1. εἶ. ὁ Κύριος τῷ δεῖξαι] τε. 
δειξαι Κυριος 26. τῷ δεῖξαι] τὰ ἐπιδειξζαι 3201. τῷ δηλῶσαι] 
Ἔ καὶ ζητῆσαι 22, 26, 48, ςτ, 65, 90, (93. ἴοτ. ζητισαι) τοῦ, 147.. 
228, 233. ΕυὲΕΡ. 1. οἷς, (ΟΓ, Ρ. 7.) τοὺ δοζασαι 26. ὑπέλοιπον 

᾿ 

ΚΕΦ, ΧΙ, 
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ΚΕΦ. ΧΙ. 
. ΡΨ φῷ Ν, ς ἢ’ [ον »“.᾿Ἠ βῷ φω 

τ8 ζηλῶσαι τὸ χαταλειφϑὲν ὑπόλοιπον τ λαδ, ὃ ἂν χαταλειφϑῆ ὑπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων, χαὶ ἀπὸ 

12. 

13 

᾿Ι4. 

18. 

᾿ χῶν] καὶ ἀπὸ Αλαμιίτῶν 239, 3096. και Αἰλαμείτων 301. 

ΗΣΑΙΑΣ. 

3 ΑᾺ ΄ 9 ᾿ ϑῷ 

Αἰγύπτου, χαὶ ἀπὸ Βαδυλωνίας, χαὶ ἀπὸ Αἰϑιοπίας, χαὶ ἀπὸ ᾿Ελαμιτῶν, χαὶ ἀπὸ ἡλίου ἀγατο- 
“᾿ - ἐξ ἾἊ δ᾽ Κ Ν᾽» ω ρ 9 ΄- [42 ἯΝ ΄’ Ν 9 ΄ 3 . ΄-Ὗ 

λων, Χα! ε βαοιᾶς. αι ἄρειί σημειον εἰς τὰ εὐνῇ, χαὶ συνάξει τὸς ἀπολομενδς Ἰσραὴλ, χαι 
" ΄ 3 ρ : μῷ ρβ Φ 

τὲς διεσπαρμένες ᾿Ιόὅδα συνάξει ἐχ τῶν τεσσάρων «“τερύγων τῆς γῆς. Καὶ ἀφαιρεϑήσεται ὃ ῆ- 

λος ᾿Εφραὶμ, καὶ οἱ ἐχϑροὶ ᾿Ιόδα ἀπολδᾶνται. ᾿Εφραὶμ οὐ ζηλώσει ᾿Ιέδαν, χαὶ ᾿Ιόδας οὐ ϑλίψει 
Ἐφραΐμ. Καὶ πετασϑήσονται ἐν π“λοίοις ἀλλοφύλων: ϑάλασσαν ἅμα προνομεύσουσι, χαὶ τὲς 
ἀφ᾽ ἡλία ἀνατολῶν, καὶ ᾿Ιδδμαίαν, καὶ ἐπὶ ἹΜωὰξ πρῶτον τὰς χεῖρας ἐπιδαλξσιν" οἱ δὲ υἱοὶ ᾽᾿Αμ- 

"., ρ ε ᾽ ' -:᾿᾽’ ΄΄ ΄ πο ΝΗῃ, “9 ᾿ ϑ 7 "“»"» ρὸ ὋΝ ρῶ μὼν πρωτοι ὑπαχόσονται. Καὶ ἐρημώσει Κύριος τὴν ϑάλασσαν Αἰγύπ]ε, χαὶ ἐπιξαλεῖ τὴν χεῖρα 
8 ἐπὶ τὸ ὃν πὠωυεύματι β δος Νν τὰξ “οὶ ’΄ ΙᾺ, Ψ ὃ ᾿Ξ" δος 3 Ν αὖτ ἐπὶ τὸν πσοταμο ματι βιαίῳ" χαὶ πατάξει ἐπα φάραγίας, ὥςε διαπορεύεσθαι αὐτὸν 

ἐν ὑποδήμασι. 
ὡς ἡ ἡμέρα ὅτε ἐξηλϑεν ἐκ γῆς Αἰγύπ]α. 

Καὶ ἔςαι δίοδος τῷ χαταλειφϑέντι μου λαῷ ἐν Αἰγύπ]ῳ" χαὶ ἔςαι τῷ Ἰσραὴλ, 

ΚΑΙ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, Εὐλογῶ σε Κύριε, διότι ὠργίσϑης μοι, καὶ ἀπέςρεψας τὸν ϑυμόν 
σου, χαὶ ἡλέησάς με. ᾿1Ιδὲ ὁ Θεός μου σωτήρ μου, πσεποιϑὼς ἔσομαι ἐπ᾿ αὐτῷ, χαὶ οὐ φοξηϑή- 

σομαι" διότι ἢ δόξα μου χαὶ ἡ αἴνεσίς μου Κύριος, χαὶ ἐγένετό μοι εἰς’ σωτηρίαν. Καὶ ἀντλή- 

σατε ὕδωρ μετ᾽ εὐφροσύνης ἐκ τῶν “Τηγῶν τῇ σωτηρίου. Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη. Ὕμνεϊ 
ἠῶ. ς Ἀετ τον ξίον 7 βίου. ρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, Ὑμνεῖτε 
Κύῤιον, βοᾶτε τὸ ὄνομα αὐτξ, ἀναγ[είλατε ἐν τοῖς ἔϑνεσι τὰ ἔνδοξα αὐτῇ" μιμνήσκχεσϑε, ὅτι 
ε “9 Ἂν» 9 "Ὁ Ἃ ,’ ἈἊ» Κ ΄. ΓΠ|ΨΦἊΨ ε λὰ . 3 , : 3 ᾿» Πρ Φ 

ὑψώνη τὸ ὕγομα αὐτθ, Ὑμνῆσατε τὸ ὀνομὰ Κυρίου, ὁτι ὑψηλὰ ἐποίησεν' ἀναγίείλατε ταῦτα 

τῷ λα] - αὐτὰ 36, 48, ς1) ὅα, οο, 144. 147. (ΑἸεχ. τὰ Χ ἰπ οἶιαγ. 
ΤΪΠΟΓΕ.) κα ὑπολοιπὸν ΟἹ, 104, 228. ΟΟμρΡΙ. υπολοιπὸν λαξ αὐτὰ 
93. ὃ ἄν καταλειφ9}} ὃ ἐαν καταλειφϑὴ 22, 48, 49, ς1, 62, 87, 
90, ΟΙ, 93» 97» 104. 147, 228, 2335)301, 309. ΟΟμρί, ΑΙΠ, ὃ κατα- 
λεφϑὴ 26. ἅπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων)] ἀπὸ τῶν Ασσυριων ΧΙ], 24. 41, 97» 
307, 300. Οὐμρί. Δ]ά. ΑἸεκ. απὸ Ασσυριων τορ, 302. καὶ φπὸ 
Αἰγυπῖξ] α απὸ 93. α3ο1. καὶ πὸ Βαξυλωνίας]) α ἀπο ΧΙ], 46, 
49, τοό, 301. καὶ ἀπὸ Βαξυλωνος 22, 23, 36, 48, ς1, 62, 87, 93, 97, 
104, 147. 228, 233, 300. (μρ]. ΑΙ4. καὶ Βαξυλωνος (υξ νἱ]άεξιν) 
φρο. μιδθεῖ ἀπὸ ᾿ῃ ομᾶγ. τηΐποτε Αἰεχ.Ό καὶ ἀπὸ Αἰϑιοπίας] α ἀπὸ 
26, οο, 301. Βιαδεὶ ὠπὸ ἴπ οβαγδέξ. τηΐποσε ΑἸεχ. καὶ ὠπὸ Ἔλαμι- 

καὶ ἐξ 
᾿Αραδίας] - καὶ ἀπὸ τῶν μέσων τῆς ϑαλασσης 22. -᾿- καὶ ἀπὸ νη- 
σων τῆς ϑαλασσης (23. [Ὁ 3.) 144. (ΑΙεχ. 1 κα ἱπ ομᾶγ, πηΐμοσε.) 

Ἥ εδάεπι, ηἰἢ τῶν νησων, 365 (48. Ὁ “Ὁ} ξι, 62, 90, 93,» 147»), 233. 
Εὐήεῦ. 1. οἷς, -Ἐ εαάεπ) ἔεγε, Οεογρ. δίαν. Μοίᾳ. καὶ ἀπὸ Αραδιας 
τος. -ἔ χαὶ ἀπὸ τῶν νησων καὶ τῆς ϑαλασσης 228. 

ΧΙΙ. Καὶ ὠρεῖ σημεῖον) καὶ ἀρεῖ συσσήμον 46. καὶ ἀρὴ σημειον 

το6. καὶ συνάξει) α καὶ 91. καὶ συνά ε:- Ἰσραὴλ] ,α Εὐἴ6ῦ. Ι. 

οἶς, τὰς ἀπολομένους) τοὺς ἀπολλυμένους 40, τού, 1445) 147, 230», 
304, 306. - καὶ τὲς διεσπαρμίνες] καὶ τὰς εσπάρμενες 228. ἸΙὅδα 
συνάξει] ργαπηῖῖ. του ΧΙ], 26, 40, 301, 304) 307, 308. κα [δδὰ τορ. 
ἐκ τῶν τεσσάρων] α τῶν τοῦ. : 

ΧΙ. Καὶ ἀφαιρεϑήσεται] α Και (εὐαάϊε. ἂὸ εδά. τ.) ς1, 304. 

ὁ ζηλος] ὁ ζυγος 111, τοό. Ἐφραὶμ 15} ργατηϊεῖ, τὰ 49, 90, 304, 
407, 398. Ἰ14δὰ] ργαπητι. του 304, 307, 398... Ἐφραὶμ 29] δια 
τατο ἦν Εφραιμ 3.04. Ἰ1ὅϑαν] ργαιτηϊεζ. τὸν 23, 62, 93, 97,» 104. 100, 
147, 302, 304, 309. Οοπιρὶ. [οὐδ 144. οὐ ϑλίψει) 5κετι ϑλιψει 
304,3070. Ἐφραὶμ 39] ργαγμΐες, τὸν 22, 23, 36, ς1, 62, 90, 93, 97» 
104» 1ορ, 1479 300. ΟΟΠΡΙ. 

ΧΙΝ. Καὶ τετασθήσονται] ργαταϊτῖ. καὶ συναξει τὰς ἀπολλομενες, 

και τοὺς διεσπαρμένους συνάξει τορ. αχα! 304. ἅμα τρονομεύσε- 
σι) αμια Ὡρονομευοντες 22, 36, 48, 625 90, 935 144. 147.9301. ἀμ 

προνομευσοντες 233. καὶ ᾿Ἰδεμαίαν] καὶ Ἰδεμαια το4ᾳ, 301. τὰς 
χεῖρας ἐπιδαλᾶσιν] ἐπιδαλεσιν τὰς χειρᾶς 301. ἐπιδαλξσιν) εκπι- 
δαλλασιν 91. ὑπακόσονται] ἐπακξδσονται 36, 40, τοῦ. 
ΧΥ Καὶ ἐρημώσει] και ἀαναϑεμὰτισει 44. τὴν χεῖρα αὐτῷ} 

τὰς χεῖρας αὐτῇ το4. ἐπὶ τὸν ποταμὸν] -ἰ- αὐτῆς 45. τυνεύματι 
βιαίῳ] ρτγαιτηῖτι. ἐν 24, 26. ἑπ]ὰ φάραγίας αὐῆον εἰς επα φαραγίας 
22, 23, 36, 48, ξ1, ύ;, φο, 93» 144, 147. Ργαττηϊτ, αὐτῶν εἰς (Ὡ Χ 
ἴῃ σθδγ. πλποσε) ΑἸοχ. 
αὐτὸν] αὐτὴν 40. 

ΧΥΙ. Καὶ ἔραι δίοδος] καὶ ἐξαι οδος 1Π1. μου λαῷ] ττ. ΟΟπΙρΙ. 
ἐν ΑἰγύπἼῳ] τῷ καταλειφϑέντι ἀπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων Οοπηρί. ὡς ἡ 

ὥρε διαπορεύεσθαι] ὥςε πορεύεσϑαι (στρ... 

ἡμίρα] ὡς τὴ ἡμέρα 36, ξ1, ΟἹ, 93») 104) 144, 1479. 233) 309. ΟΟΠΊΡΙ, 
ΑΙ. Οεογρ. 8ῖαν. Μοίᾳ. ὅτε ἐξῆλθεν] οτε εἐξηλϑὸον 22, 16, 48, ςι. 
ἐκ γῆς Αἰγύπῆ5] ἐκ τῆς Αἰγυπῆα 144, 304. ἫΝ ' 

1. Καὶ ἐρεῖς] καὶ ἐρει 26, 8), ο7. Οομπρὶ. ΑΙ4. , καὶ τοφ. ἐν τῇ ὁ 
ἡμέρρι ἐκείνῃ] λὲν 301. ἙΕὐλογῶ σε] εὐλογησω σε ΧΙ], 25, 24, 36, 4 τ, 

49, 51, ύ2, 87,90, 91,97, 1045) τού, 100,.144, 147,233,230, 301, 302, 
304, 306, 309. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ἥ εὐλογήσω σε 26. διότι ὠρ- 
γίσϑης μοι] οτι ὠργισϑης μοι 87, 306. ἡ μοι 1ο4. Οὐπιρί. τὸν ϑυ- 
μόν σου] -ἰ- ἀπ᾿ ἐμὲ 22, 24, 48, 40. ς1» 62, 90) 93, 144, 147, 233, 
301) 302, 300. ᾿ λα τὰς 

11. Ἰδὲ ὁ Θεός μου] αὶ μου 23, τού, τορ, 302. Οἴερ. ΝΥΩ͂; "Ϊ. 
ὅὄοο. κὃ 233. “ Ισραηλ 230, 306. ὁ Θεὸς (τεϊϊᾳ. οπλ ἢ") 201. 
Εεες εμς Ἰτεη. Ρ. 21ς. σωτήρ μου] - Κυριος 41, 49, 230, 306, 200. 

ὁ σωτὴρ μου Κυριος τοό, 301. Οτερ. ΝΠ]. εἷἶς.. ὁ σωτὴρ μου τοῦ, 
3092. τεποιϑὼς ἔσομαι] ργϑετηϊτῖ. Κυριος καὶ 45, 26, 36, 48, ςι, ός, 
90, 93» 144, 147. Ργϑοτηἶττ, καὶ 233. ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτὸν 24, 204. 

ὑπ᾽ αὐτὰ 36, 147). ἐπ᾿ αὐτε 87, 91.. ΟΟΠΊΡΙ. εν αὐτὼ τού. Αἰοχ. 
καὶ οὐ φοθηϑήσομα!] ργεετηϊ. καὶ σωθήσομαι ἐν ἀντω ΧΙ], 26, 41. 
καὶ σωθήσομαι απ αντε 22. ῬΓΘΙΗΪΝ, καὶ εὐφρανϑησομαι ἐμαυτῶ 

49. Ῥτγοτατῖ. και σωϑησομαι ὑπ᾽ ἄντε ςι,. 62, 90, 939 1449 2332. 

καὶ σωϑησομαι δὶ αυὐτε καὶ φοδηϑησομιαι (οπλϊο οὐ) 147. ΠΝ ὙΠᾺ 
καὶ σωϑησομαι 301. «γαῖ, καὶ εὐφρανθήσομαι ἐν αυτω 300. - ῥγξ- 

τοῖτ;. συνϑήσομαι ἐν αὐτῷ ΑἸά. καὶ ϑαρσήσομαι Οτερ. ΝΥΙ͂; 1. οἷς, 
διότι ἡ δόξα μου] οτι ἡὶ ϑοξα μου 62, τορ, 3.2. Κύριος] -ἰ- Ἰὰ 48. 
ῬΥδουτηἶτ, ὃ τορ, 144, 302. Ργββη)τί, Ἰὼ {00 ας ἴπ ομαγαξξ, τηΐποτε 
ΑΙοχ. εἰς σωτηρίαν} σωτὴρ 22) 36, 48, ξ1,) 62) 90, 93, 1445) 147," 
233,301. ᾿ ᾿ ; 

1Π:. Καὶ ἀντλήσατε] καὶ ἀντλησετε 23, 26, 48, 40, 51,93, 144, 
401. ΑΙεχ. Αἴμδη. ἱ, 820. Ονυτ}}}. ΑἸεχ. νοΐ. '. ρατῖ. 11. Ρ. 140. εἰ 4]. 
α και 90, τού. Θεοῦ. [μετ᾽ εὐφροσύνης} α ΟΥγτ!!. ΑΙοχ. ἱν. 182. 
ἐκ τῶν πηγῶν] ἐκ τῆς τοηγὴς ΟΥΤ1}}: ΑἸεχ. 1. οἷς, . τῷ σωτηρίου] τῷ 

. σωτήρος ΟΥ̓ΤΊ]]. ΑΙοχ. 11. ς2. ,αἰυαιογὶς Ἑδουπά. Ἠέετγτι. 
ΙΝ. Καὶ ἐρεῖς] καὶ ἐρεε 8). ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} α ἐν 87. 

Ὑμνεῖτε Κύριον] ὑμνεῖτε τον Κυριον (22. ουπὶ τὸν {ιργαζογίρι.) 49, 93» 
τού, 394. κα 87, 91, 97. ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ Οοηρ. μι- 
μνήσκεσϑε] μνησϑητε 26, 40, 144, 3οτ1. (300. οοττ. υἱ ἴῃ ΕΑ. 40 εδὰ. 
τι.) μιμνήσκεσϑε ὅς. δὰ ἢπ. οοπ,.} εἴπατε αὐτῷ τὰ ϑαυμᾶσια 

“0 ἌΝ 

204. ὅτι ὑψώϑη τὸ ὄνομα αὐτοῦ] τὸ ὀνομᾶ ἄντοῦυ οτι νψωθη 
233. ᾿ 

Ν. Ὑμνήσατε] εὐλογήσατε 13 Οοάϊοε5 δϑεγρίί. τὸ ὄνομα Κυ- 
βίου] -᾿- μιμνησκεσϑὲε τὸ ονομα αὐτῇ 144. τὸ ονομῶ αὐτὰ 304. 
ὑψηλὰ] ὅτι μέγιςα 13 Οοαΐοαβ δετρ!!. 
τὰ τού. 

“ 
οτι 

ἀναγίείλατε ταῦτα] - πανὶ 1-..: 
δ. με 



. ἩΣΑΊΙΑΣ. 
ἜΣ ΕΝ , ΚΕΦ. ΧΙ. 

Ν 9 ,. ε ᾿ δ᾿ ἐ, ἃ .. ε σα οι “ ρῷ 

ἐν πάσῃ τῇ γῇ. ᾿Αγαλλιᾶσϑε, καὶ εὐφραίνεσϑε οἱ πατοιχδντες Σιων, ὅτι ὑψώνϑη ὁ ἅγιος Ἦν 6. 

᾿Ισραὴλ ἐν μέσῳ αὐτῆς. 
ΚΕΦ. 

' ον; ΣΠῚ: 
ΟΡΑΣΙΣ ΗΝ ΕΙΔΕῈΝ ἩΣΑΙΑΣ ὙἹΟΣ ΑΜΩΣ, ΚΑΤᾺ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ, Ἐπ᾿ ὅρες πεδινξ τ. 2. 
ἄρατε σημεῖον, ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς, ππαραχαλεῖτε τῇ χειρὶ, ἀνοίξατε οἱ ἄρχοντερ. Ἐγὼ 3. 

συντάσσω, χαὶ ἐγὼ ἄγω αὐτές" γίγαντες ἔρχονται πληρῶσαι τὸν ϑυμόν μΒ χαίροντες ἅμα καὶ 
ὑξδρίζοντες. Φωνὴ ἐθῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὁρέων, ὁμοία ἐθνῶν πολλῶν, φωνὴ βαδιλεν καὶ ἐὐγῶν 4 
συνηγμένων" Κύριος σαδαχὼν ἐντέταλται ἔσνει ὁπλομάχῳ, Ἔρῤρχεσθαι ἐκ γῆς πόῤῥωνεν ἀπ᾿ ἄχρϑ ὃ: 
ϑεμελία τὰ ὅρανβ, Κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτα, χαταφθεῖραι πᾶσαν τὴν οἰκαμένην. Ολολύζετε; 6 
ἐγγὺς γὰρ ἡμέρα Κυρία, καὶ συντριξὴ παρὰ τ Θεᾷ ἥξει. Διατᾶτο πᾶσα χεὶρ ἐχλυϑήσεται, 72 
χαὶ πᾶσα ψυχὴ ἀγϑ)ρώπου δειλιάσει. Ταραχϑήσονται οἱ πτρέσξεις, χαὶ ὠδῖνες αὐτὰς ἕξουσιν, 8 
ὡς γυναικὸς τιχτόσης" χαὶ συμφοράσεσιν ἕτερος πτρὸς τὸν ἕτερον, χαὶ ἐχφήσονται, χαὶ τὸ πορόσ- 
ὦπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταξαλᾶσιν. ᾿Ιδὲ γὰρ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται ἀνίατος, ϑυμᾷ χαὶ ὀργῆς, 9. 
ϑεῖνάι! τὴν οἰχεμένην ἔρημον, χαὶ τὸς ἁμαρτωλὲς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς. Οἱ γαρ ἀφςέρες τῇ ἐρανϑ 
χαὶ ὁ Ὡρίων καὶ σσάς ὁ χόσμος τϑ ὅρανδ, τὸ φῶς οὐ δώσεσι" χαὶ σχοτισϑήσεται τῇ ἡλίου ἀνα. 
τέλλοντος, χαὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς, Καὶ ἐντελδμαι τὴ οἰχεμένῃ ὅλῃ χαχᾶὰ, χαὶ 
τοῖς ἀσεδέσι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν" καὶ ἀπολῶ ὕδριν ἀνόμων, καὶ ὕξριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω. 
Καὶ ἔσονται οἱ χαταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον' χαὶ ἄνϑρωπος μᾶλλον 

Σο. 

τ ΣΑΙεχ, 

ΝΊ. ᾿Αγαλλιᾶσϑε] ρτεαπιι. καὶ ΑἸ4ά. καὶ εὐφραΐνεσϑε] καὶ ευ- 
φρανϑητε 22. οἱ κατοικᾶντες]} οἱ ἐνοικξντες 301. Σιὼν] εν Σιων 
245,26, 93» τού, 144,301. Αἴεχ. ὁ ἅγιος ὅζο. δὰ ἢἤπ, ςοπ), εν μεσω 
σε ὁ ἄγιος τῇ Ἰσραὴλ 2309, 306. ἐν μέσῳ αὐτῆς] ἐν μεσω σα (ΧΙΙ. 

᾿ πᾶτε. αὐτής) 26, 41, 40, τού, 232. Αἰοχ. ϑ8ῖαν. Μοῇ. 

1. ὍΡΑΣΙΣ ἃς. 84 Άπ. σοπ,.] αὶ (πιαγρ. δάίοτῖρε. αὖ αἱ. τ. Ἵπμν 
Βαδιϊοπ.) τοό. ἩΝ ΕΙΔΕΝ] ἣν ιδὲν 49.301. α ἣν 3.94. ΥἹΟΣ 
ΑΜΩΣ] , υἱὸς ΑΙεχ., ΚΑΤΑ ΒΑΒΥΛΟΝΟΣ] ροηϊι Ροΐξ ὁρασις 
22, 36, 48, ξτ, 65, 87, 90, 91, 93, 97, 100, 147» 302, 304, 307, 208, 
309. Οοπρί. ΑἸά. Η]ογοη. 

Π|. ἄρατε σημεῖον] α 300. "οί ε υἱσενι ΤΙΊομοθ. ὑψώσατε τὴν 
φωνὴν αὐτοῖς] εἰ ἐχαϊ!αίο ὑοεερη 11]1ν ς πος ἐΐγπεγε, ΓΊΣΠοη. αὐτοῖς] 
ἑαυτοῖς 111, 304, 307. ἑαυτῶν ΚΠ. -Ἐ μὴ φοξεισϑε 2:2, 41, 48, 62, 
87, 91, 93.597» 100, 144, 147. 301, 302. (πρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. εαυτης 
μὴ φοξεισϑὲ 24. εαυτοις μὴ φοᾷξεισϑε “6, 90, τού, 233, 239, 206, 
αντῆς μὴ φοθεισϑε 36. μη φοξεισϑε (οτηϊο αυτοις) 49. 
ιφοδησϑὲ ς΄. -Ἐ μὴ φοξήϑητε αν. Μοίᾳ. 
ἐχἠλογαη πὶ άπ: ΓΊΟΠοη. 

εαυτοις μῇ 
παρακαλεῖτε τῇ χειρὶ} 

. τῇ χειρὶ] τῇ ψυχῃ 171... τῃ 97. 11. ᾿Ἐγὼ---ἔρχονται] ,Φιυὲα ἐεεξ εξρὸ ργσείρίο: "απδίβεαιὶ ἵναὶ, εἰ 
φοσαῖΣ κἰραπίες ϑεπίωπε ΤΊΣποπ. ᾿Εγὼ συντάσσω] ἡγιασμένοι εἰσι 22) 36, 48, ξ1,, οο, (οι. αρχᾷ Ἰΐη. 80 4]. π.} 93, τού, 144,).233. Ογ- 
ΤῊ]. ΑἸεχ. ἢ], 84. εἰ αἱ, ὙΠοοάογεῖ, ἴῃ Οδὲ. Νίς. τογη, ἷ, Ρ. ς8. δῖαν. 
Μοίᾳ. εγω συντελέσω, ἡγιάσμενοι εἰσι 62, 147... χάι ἐγω καλὼ αυ- 
τϑς ἡγιώσμενοι εἰσὶν 301. ἐγὼ δὲ συντάσσω Ῥγοοορ. ἰῃ (δὲ. Νίο. 
ἴοπι. ἷ, Ρ. 1548. καὶ ἐγὼ] και ἐγω ἄγω αντες, ἡγιάσμενοι εἰσι" ἐγὼ 
ΧΙ]. καὶ ἔγω αγω αυτες, ἢγιασμενοι εἰσι" καὶ ἐγὼ 24.) 40. ἔς, ηἰῆ 
χὥγω, 26. συντάσσω] συντάσσομαι ΑΙ4. καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτές] 
καὶ ἐγὼ αὐτός" ἡγιασμένοι εἰσιν: καί γε ἄγω αὐτὲς (ουπὶ καὶ ἐγὼ αὐ- τάς ἱπίετ ᾿Ὡ008) ΑἸεχ, ἄγω αὐτές ἄγιω αντες χ6. -᾿ ἡγιάσμενοι σι (309. πηᾶγρ. δ εδά. τ.) Ῥόοορ. ἴῃ (αι. Νίο. 1. εἶξ. γίγαντες ἔρχονται] γίγαντες πάντες ἄρχονται 101. πληρῶσαι τὸν ϑυμόν με} 
τον ϑυμον μου παυσαι 22, (36. υἱ νἱάειυτ) 48, ξ1, ὅ2, 90, 93» 147, 
233»301. ΟἸεγίοἵξ, ἷν. το. παῦσαι τον ϑυμον μου τοό. τόν ϑυμον 
Μδ πλῆρωσαι 144. «χαίροντες χαίροντας τῇ υδρει με Χ]], τπάγρ. 

ΙΝ. ἔϑνων πόλλῶν 15] α πολλων 304, 307), 3983.1 φωνὴ βασι- 
λέων] φωνὴ βασιλείων ΑΙεκ, καὶ ἐθνῶν συνηγμένων) καὶ εϑνων πολ- λὼν ἔπι τῶν ὀρέων συνηγμένων 93. καὶ ἐθνῶν ἅμα 13 Οὐάϊΐοος δεῦρ. 

“ν. Ἔρχεσϑαι] ἐρχεσϑε 41, (9ο. οοττ.)} 91. Οοπιρ. ἐκ γῆς] Ῥγαπητι. καὶ (ροίξεα ἀεἰει.) ΧΙ, ἐκ γῆς πόῤῥωῚθεν] ἀε ἰραρίπφαο Τίςμοη. ἀπ’ ἄκρα ϑεμελίου] ἀπ᾽ ἄκρα ϑεμελίων 87. ἐπ᾽ ἀκρα ϑὲ- μέλιου 230. δαθει ϑεμελίου Ὁ “Ὁ ΑΙεχ. τὰ ραν} -ἰ- κυκλοϑεν 
.309. καταφϑεῖρα!) ργρετηϊιί. του ΧΙ], 26, 41) τού, 233) 230, 306. 

Ἶ πᾶσαν τὴν οἰκεμένην} οἰχξμενῆν ὁλὴν ΧΙ], -Ἐ χαὶ τὰς ὥμαρ- 
“ἶν αὥλους ἀπολέσαι εἶ αὐτῆς 22, 36, 48, ς1, 62, 00, 93.) 144, 147, 232. 

τὴν οἰχβμενὴν ολὴν 26, 40, τού, 239, 301, 3ο6. ΑΪεχ. 
ΝΙ. Ὀλολύζετε] ολολυξατε (23, 301. υἱ νἱάετυτ) 24, 41, 65, 147, 

304. ολολυξετε 26. ΑἸά. ἡμέρα Κυρίου] ργαεπιπί. ἡ ΧΙ], 22, 26, 
36, 41, 48, 49, ς1) 62, 93; 97» 1ού, 144, 147, 301, 304) 200. ΑΪεχ. 
ἢ ἡμέρα τῇ Κυριε 9οο. παρα τῇ ΘΕΣ] κα τα 41, οἱ, 309. Οοιρρὶ. 
παρα Ἄνριου 304. ; 

Ψ11. στᾶσα χεὶρ] τασαι χεῖρες ΑἸεχ., ἐκλυϑήσεται] εκδληϑη- 
σεται 62. εκκαυϑήσεται 93. ἐχλυϑήσονται ΑἸεχ, 

ΝἼΠΙ. Ταραχϑήσονται} ῥγαοτηῖτε. καὶ ΧΙ], 22, 24, “6, 46, 48, 
49. 51) 62, 87, 90, 93, 97, 106, 1445) 147) 233») 301, 302, 306, 300. 
Οὐρὶ. ΑἸεχ. θοῦ. 514ν. Μοῖᾷ. ἘΤαραχϑήσονται---ἐχγήσονται] 
Τυτδαῤεαπέμγ ἰφρα!ὶ ραγέπν ἰδηῖς, εἰ ραγίσίεε εἰγοκναηβαπίδε ς αἰΐμς σα αἰίκρα 

᾿ἐπρανείξεπι ΤΊςΒου. ὠδῆν. αὐτὰς ἕξασιν] ὠδιν. αὐτων ἐξαεσιν 230. 
ὠὡϑὲν. αὐτοῖς ἐζασιν 2104. 

ΙΧ. Ἰδὲ γαὰρ---ἴρχεται) ὅτι ἰδὲ Κύριος ϑυνάμεων ἐληλυθὼς ἐςὶ 
) Οοαϊοε5 θεῖ. Ἰδὲ γὰρ ἡμέρα] ιδὲ ἡ ἡμερα 62. .. γαρ τοῦ, 147. 
ἰδὲ γὰρ ἡ ἡμέρα ΑἸεχ. ἔρχεται ἀνίατος} τ. ΧΙ], 26, 41, τού, 233, 
301. ΑΙεχ. ϑυμξ καὶ ὀργῆς] ῥτγαπηῖῖτ. καὶ μηνιδὸς 87, ΟἹ, 1οά. 
Οὐτηρί. μηνιδος ϑυμον καὶ οργῆς Ο7. ἔς, ῥγατηϊο καὶ, ΑΙά. Ζώγογε 
εἰ γα ρίεκως Ἰτεῃ. ἢ. 4-8. -Ἑ πλήρης ΟΒιγίοί. νἱῖ. 464. τὴν οἷ- 
χεμένην] -ξ- ὁλὴην ΧΤΙ, 22, 24, 36, 41, 48, 49. ς1) 62, 93, 147, 301. 
ΟΙυγίο. ᾿. 17. πγόεπε ἐστε Ἱτεῃ. ἰ. οἷς, ἔρημον] -β ὁλὴν οο. ρτξ- 
ταἰτ, πάσων ᾿πῖεγ πποοβ 5]άν. ΜοίΏ. ὀἐπολέσαι] ἐξολοϑρεῦσαι 24. 

Χ. Οἱ γὰρ ἀςέρες δις. δὰ Άη. σοπ,.} διείϊα επίης εαὶὶ ἐχίογίογίς, δ 
ονμία ἐωπιίπαγία ἐμ: ἰαππεη ἀἰαδωπί: εἰ ἐεπεόγείεε!, οἴ πον 2εγπαηοὶ ἦμος 
πιεπ εἶκε. ΤΊομοθ. τὸ φῶς] -- αὐτῶν (ΧΠ], πηᾶγρ.) 22, 26, 48, ξῖ, 
62, 87, 90, 91, 93; 100, 144) 1479) 233, 302. Οοπρὶ. (ΑἸεχ. τ χα 
ἴπ οβαγηέξ, πηΐπογβ.) ΟΒγγίοίξ, ἰος. εἶτ, δμηκέη πα Οἥρεη, 1, 866. 
Ἔ αὐτῷ 5ῖαν. Μοίᾳ.υ καὶ σκοτισϑήσεται και σχοτισϑησόνται 93, 
230.306. καὶ σκοτισϑ. τῷ ἡλίε ἀγατέλλ.] δὲ οὐ ξιγαδίνων ἐπ σγτδρῖθ 
.᾽: Οήρεη. 1. οἶς, καὶ σκοτισϑήσεται ὁ ἥλιος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῷ 
ΟἸμγίοί. 1. οἶς, οὐ δώσει] οὐ δωση 294. τὸ φῶς αὐτῆς] τὸ φεγίος 
αυτὴς 97.) τού, τος, 147, 302, 300. ΓΟ υγίοί. 1. οἷξ. 

ΧΙ. Καὶ ἐντελέμαι--κακὼ] Εὲ ἐηβίραπι πισγχιρὶς Τ τυ παΐα Τὶ- 
Ἄοδοη. 
ΟἸυγίοί. 1. οἶς, αὶ ὁλῃ 490. κακαὶ] 304. 
τοις εὐυσεδεσι 144. και κατα τοις ἀσεῦδεσι 304. 
τῶν] τὰς ὠσεδείας αὐτῶν Οουυρι. 

ΧΙ. οἱ καταλελειμένοι] οἱ εγκαταλελειμένοι 22, 36, ξ΄, 87, οο, 
97. 104; 144, 304. (οπηρ!. Εὐ!εθ. επι. Ἐνδηρ. Ῥ- 77. ΟΠ, 1. 
οἶς, οἱ εγκαταλήμμενοι (ῇς) 93... ἔντιμοι μᾶλλον] ἵν. 109, 302. 
καὶ ἄνθρωπος] καὶ ὃ ἄνϑρωπος ΧΙ], 26, 36, 41, 49, τοῦ, 233, 230, 301, 306. ΑΙεχ. μᾶλλον ἔντιμος ἕςαι] εςαι ἔντιμος μᾶλλον 22. 
ἔντιμος ἐξῶι μᾶλλον 36, 48, 62, 90, 93, 144, 147) 233, 307, 208, 
Εὐὲερ. Ομεγίοί. 1. οἷ. ἢ ὁ λίθος] , ἢ 141... ὃξἐν ΣΕΦΙρ] ὃ ἐκ Σα- 

καὶ τοῖς ἀσεβέσι] και 
τὰς ἁμαρτίας αὐ. 

τῇ οἰκεμένῃ ὅλῃ] ολη τὴ οἰ χαμένη 22. 36, 48, 62, 90, 93, 147. 



ΗΣΑΊΙΑΣ. 

κεφ. ΧΗΙ. 

13. 

14. 

15. 16. 

Σωπφείρ Αἰά4: ἐπ δάμεν Τίοδοη. 

σμεγίοξ. 1. οἷς, 

᾿ ποιμένες οὐ μὴ ἀναπαύσονται ἐν αὐτῆ. 

ε 

ἔντιμος ἕςαι ἢ ὁ λίϑος ὁ ἐν ΣΕφίρ. Ὃ γὰρ δραγὸς ϑσυμωϑθήσεται, χαὶ ἡ γῇ σεισϑήσεται ἐχ 
τῶν ϑεμελίων αὐτῆς, διὰ ϑυμὸν. ὀργῆς Κυρίου σαξαὼν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἧ ἂν ἐπέλϑη ὁ ϑυμὸς αὐτῷ. 
Καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φεῦγον, καὶ ὡς πρόξατον πλανώμενον, χαὶ ἐχ ἔςαι 

ὃ συνάγων, ὥςε ανυῥοσον εἰς τὸν λαὸν αὐτῷ ἀποςραφῆναι, χαὶ ἄνθρωπος, εἰς τὴν χώραν ἑαυτξ 
διώξεται. 

αὐτῶν ἔξεσιν. 

Ὃς γαᾶρ ἂν ἅλῳ ἡτ]ηϑήσεται, χαὶ οἵτινες συνηγμένοι εἰσὶ, πσεσδνται μαχαίρᾳ. Καὶ 

τὰ τέχγα αὐτῶν ῥάξεσιν ἐ ἐγώπιον αὐτῶν, χαὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν τιρονομεύσεσι, χαὶ τὰς γυναῖκας 

δὲ ἐπεγείρω ὑμῖν τὰς Μήδους, οὗ ἀργύριον οὐ λογίζονται, ἀδὲ χρυσίου χρείαν 
ἔχουσι. Τοξεύματα νεανίσχων συντρίψεσι, καὶ τὰ τέχνα. ὑμῶν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς 
τέχγοις σδ φείσονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. Καὶ ἔςαι Βαξυλὼν ἣ χαλεῖται ἔνδοξος ἀπὸ βασιλέως 

Χαλδαίων, ὃν τρόπον χατέςρεψεν ὃ Θεὸς Σόδομα χαὶ Γύμοῤῥα" Οὐ χατοιχηϑήσεται εἰς τὸν αἰῶνα 

χρόνον, ἐδὲ μὴ εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὴν διὰ ππολλῶν γενεῶν, ὁδὲ μὴ διέλθωσιν αὐτὴν "Αραξες, ἐδὲ 
Καὶ ἀναπαύσονται ἐχεῖ ϑηρία, χαὶ ἐμπλησθήσονται 

. αἱ. οἰχίαι ἦχε᾽ καὶ ἀναπαύσονται ἐχεῖ σειρῆνες, χαὶ δαιμόνια ἐ ἐκεῖ ὀρχήσονται, Καὶ ὀνοχένταυροι 

ἐχεῖ χατοιχήσεσι, ᾿χαὶ γοσσοποιήσεσιν. ἐχΐίνοι ἐν τοῖς οἴχοις αὐτῶν. 

. ΤΑΧῪ ἔρχεται χαὶ οὐ χρονιεῖ, Καὶ ἐλεήσει Κύριος τὸν ᾿Ιαχὼὠδ, χαὶ ἐχλέξεται ἔτι τὸν Ἰσραὴλ, 
Ν 5» ,’ ΙΝ Ῥ δὸ 9 ᾿" Ν ε ΄ ΄ Ν 2. ΧΝ Ν 4 

χαὶ ἀναπαύσονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, χαὶ ὁ γειώρας πιροςεϑήσεται πρὸς αὐτὰς, χαὶ “προςεϑή- 

φειρ Χ1ΠΙ, 22,23) 26, 36, 48, 49, ξ1, 90, 91, 93» 104, 106, Ιο0, 144. 

233,301, 302, 304, 306, 307, 208,20. Αἰεχ. ΟΥτ!. ΑἸεχ. "1. "68. 

Ομ εγίοία 1, οἷξ, ὃ εν Σαφειρ. 24. χρυσιον εκ Σαφερ ό2. ὃ εν Σεπφειρ 
8). δὲκ Σεέπφειρ 97. ὃ ἔκ Σεφηρ 147. δ ἐκ Ὀπφεῖρ Οοπιρὶ. 

ΧΠῚΙ. Ὁ γὰρ ἐρανὸς ϑυμωθήσεται] καὶ γὰρ ὁ ἐρανὸς σαλευθήσεται. 

ϑυμωϑθήσεται) σαλευϑησεται (22. Ταρταίοτήρε. ἃ τη. 
ἴεο. ϑυμωδησεται) 48, ςτ, 62, οο, 93, τού, 147. ᾿ ἐχ τῶν ϑεμελίων] 
α Τῶν 97. διὰ ̓ϑυμὸν. ὀργῆς] α' ορηγῆς (ΣΙ. δα (οτῖρέ. τηᾶγρ.) 26. 

διὰ ϑυμὸν ὁ ὀργῆς Κυρίε σαξαὼϑ] Ῥγορίεν απἰπιαξίοπεπε ἱγα Ῥεῖ. ΤίςΒοη. 
Κυρίου σαδαὼν} αὶ , Κυριου 93. ἐν τῇ ἡμέρῳ} α ἐν ΧΙ], 26, 41} τού, 
301, 307. Βιαίδεῖ ἐν. ἐπ Ἅμδγαξξ, τηΐποτε ΑἸεχ. ἥ ἄν ἐπέλϑῃ! ἢ εαν 
ἐρελόθη 939 304. ἥ ἂν ἀπελϑη 147, 401. 

ΧΙΝ. οἱ ἱ καταλελεὶϊμένοι] α οἱ 92. Οοπιρὶ. οἱ ΤΣ ἀλεΝ δἰ δε 
233. ὡς δορκάδιον φεῦγον) ὡς δορκαδὲς φευγοντες οΟβ. καὶ ὡς πρό- 
ξατον πλανώμενον] καὶ ὡς πλανώμενον προδατον 301. καὶ ἐκ ἔξαι] 
χα! οὐκ ἐςὶν 87) 01, 97. 104. ΟΟΡΪ. ΑΙά. καὶ ἄνθρωπος] καὶ αν- 

᾿ ρωπον (ΧΙ]. πιᾶγρ. υς ἴῃ ἘΠ.) 24, 26, 48, 49; ξ1, 62, 90, 93, 144᾽ 

97. ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ΟΥΠ]1, ΑἸεκ. 1, 304. 
οαὕμοιν 33. 

147, 304) 307) 308. ΑἸεχ. καὶ ἄνθρωπος δζο. δά ἔπ. οοπ|.] εἰ νε- 
πῖγε ἐπὶ ἐσ δε (μα Κοβίπει, ΤΊομοθ. εἰς τὴν χώραν ἑαντξ} εἰς τὴν 

χώραν ἀντὰ ΧΙ], 24, 26, 41, 48, 49, ξ1, 62, 90, 93» 104, τού; 109» 

144) 147» 233» 301, 202. Οοπρί. ΑΙεχ. διώξεται] διωξαι 22, 24, 

26, 36, 48, 49.» 51») 625) 90, 93 1οό, 144» 147, 233, 304) 3075 308. 
ΑΙεχ. φεύξεται 41... 

ΧΥ. Ὃς γὰρ ὧν ἀλῷ] ὃς γαρ ἐᾶν ἀλω ΧΙ]], 41, τού. ΑΙεχ. α ἂν 
407. . Ομὲ δπῖηε ἱπείάδεγ! Τιοθοη. ἡτ]ηϑήσεται) ἐχκενϑησεται (6ο) 
28. ἐκκεντηϑησεται 48, ςι, 62, 90, 93, 144, 147. 
οἱ το. καὶ ὅσοι ΑΙεκ. τοεσᾶνται μαχαίρᾳ] τ. ΧΙ], 22, 23, 26, 

36, 48, ς1,) ὅ2, 9ο, 93, 1τοό, 100, 147, 233) 301, 306, 307) 308. 
ΑΙεχ. τέσενται ἐν μωχαιρα 24, 41, 87, ο1, 97. ΟΟμΡΪ. 

ΧΥῚ. Καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν] Εἰ Μ4]ἰα δον ΤΊομοη. ῥάξεσι»] 

ρηξζεσιν 24, 87, 910 104. Οοπιρί. ΑΙά, εσάεαι ΤΊσβοη. ῥάξουσιν 
ἐνώπιον αὐτῶν] ἐνώπιον ὠντῶν ραξεσιν ΧΙ], 26, 41, 62, 90, 93, τού, 

144, 147, 233) 301, 306. ΑΙεχ. καὶ τὰς δίς. δὰ ἤη. σοπ).] καὶ τας 
γυναίκας αὐτῶν ἐζεσι, καὶ τῶς οἰκίας. ἄντων προνομευσδσιν 36, 48, όὩ, 

90,93» 1445.147,33. καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν] α 22. καὶ τὰς γυν. 
αὐτῶν ἕξ.} . 22. 

ΧΥῚ]. Ἰδὲ ἐπεγείρω] βιὰ εγὼ εἐπεγείρω 24. ϑῖαν. Μοίᾳ. δὲ ἐπε- 
γέρω 41, τος) 302, 304) 307. ΟΟπιρ!. Ομιγίοίι. νἱϊ. 603. ιδὲ ἐγερω 

Ἵ ὑμῖν τοὺς Μήδους] 
οἱ ἀργύριον οὐ λογίζονται] οἱ οὐ λογιζονται το ἀργυριον 

ΧΙ]. ἔς, Πης το, 22, 23) 24, 26, 56, 41, 48, ς1. 62, 90, 93»γ{ τού, 

109, 144) 147, 233, 301) 302, 306, 207, 308. ΑΙεχ, ΟἩγγίοίξ, ΟΥΠ]!., 
ΑΙεχ. 1. οἷ. δὲ χρυσίου] 8δὲ χρυσιον 11]. 

ΧΥΤΙῚ. Τοξεύμ. νεανίσκ. συντρίψ.} δαρίμαλίομες μυέπεπι οὐ ία- 
ξέπε ΤΊομοη. συντρίψουσι] ρεψεσιν 93. συντριψωσι 147. τέκνα 
ὑμῶν] τεκνα αὐτῶν 301) 3049) 307) 298. 
σουσι (ΧΠΠ. οοττ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) 22, 24, τού, 144, 401, 394. ΑἸεχ. ἐπὶ 

νοι. ΙΝ. 

ὃ ἐχ. 

καὶ οἵτινες] και᾿ 

ἐ μὴ ἐλεήσωσι]) ἃ μη εἐλεη- 

τοῖς τέκνοις σου] ἐπὶ τοις υἱοῖς σου 22, 36, 48, ςΙ, 62, 90, 93, 144, 

233. ἔπι τας υἱὲς σὲ 147. “ρεν περοίες υεγος ΤΊεδοπ. 
Ῥγαβευηῖττ. οὐ 22, 48, τι, 9ο. οὐ μη φεισονται 144. 

τῶν] οἱ ὀφϑαλμοι αντε 93. 
ΧΙΧ. ἢ καλεῖται--Καλδαίων] φμα τοζαίμν ἱπείγία ρίογίοία τερὶς 

Ολαϊάκονεπι, Ἠϊετοη. ἀπὸ βασιλέως] υπο βασιλεως ΧΙ], 36, 41, 49, 
90, 233») (301. υἕ νἸἀεῖυγ) 304, 307, 2098, 309. ΑΙεχ. ὑπὸ βασιλεων 
22, 26, 48, ζ1, 62, τού, 144» 147, 306. απὸ βασιλεὼων 93» 239. 
Οοπιρί. α ἀπὸ 1ορ; 302, 3ος. ὁ Θεὸς] ὁ Κύριος Οεοτγρ. 

ΧΧ. Οὐ κατοικηϑήσεται] οὐ κατοικισϑησεται τοό. ρῥγοτηξῖ. καὶ 
301. χρόνον] α 34: Οοπιρὶ. ἐδὲ μὴ--- πολλῶν γενεῶν] καὶ μὴ εἰσ- 
ἐλεύσονται εἰς αὐτὴν ἀπὸ ἔϑνωνν πολλῶν 11 (οὐϊςεβ δεγρὶ. εἐδὲ μὴ 
εἰσέλθωσιν) ἐδ᾽ αὶ μη εἰσελϑωσιν ΧΙ], 24, 46, 41, 49». τού, 144, 300. 
Οομρὶ. ἐδ᾽ αὶ μη εἰσελϑωσιν Αρραξες 401. δὲ μὴ εἰσέλϑ'. εἰς αὖ- 

τὴν] πες ἱπρυεαίοίμνγ εαηε Ἡϊετοη. εἰς αὐτὴν] α 301. ἐν αὐτῇ 304, 

φείσοντα!] 
οι ἱ ὀφθαλμοὶ αὖ- 

307, 3298. ἰδὲ μὴ διέλθωσιν] εδ᾽ καὶ μη διελϑωσιν 24, 26, 41, 49, 
τού. κα 301. κδ᾽ καὶ μη εἰσελϑωσιν 300. Οὐπιρί. αὐτὴν ἼΑραξες] 
Ρτδετηϊτ. εἰς 87, 97» τού, 309. Οοπιρί. δὲ᾽ αὐτὴν ἄραδες 147. κα 301. 
δ ἀυτῆς Αραξες 306. ὁ μὴ ἀναπαύσονται) καὶ μη ἀναπανσωνται 41, 
49, 51, 90. Αἴεχ. ἐν αὐτῇ] εἰς ἀντὴν 93- 
ἌΣ: Καὶ ἀναπαύσονται] καὶ ἀναπαύσεται ξ΄, 62, 90, 147. 

καὶ ἄρα παύσονται ΑΙά. ἐκεῖ ϑηρία] ἐν αὐτὴ ϑηριὰ 49, 87. 144. 
ΟομιρΙ. καὶ ἐμπλησθήσονται] καὶ τολησϑήσονται ΑἸεχ. 
κία!] -Ἐ αὐτῶν 22) ξΙ, 90, 147). αἱ οἰχειαι αὐτῶν 62. κα αἱ ΑΙεχ. 

ἤχε)] ἡχξς 233, 306. ἐκεῖ ὀρχήσονται] εκει ορχησεται 36, 48, ξ1, 
62, 147. -. 87, 91, 97. ΟὐπρΡΙ. εκεὶ ορχισϑήσονται 1το6. εχειὶ ορ- 

χηϑησονται, 306. ΑΙΕεχ. 

ΧΣΙΙ!. ὀνοκένταυροι ὅτε. δὰ πη. Ἑςοὔ]. 1 ὀνοκίνταυροι ἢ ἐκεῖ ὀρχήσονται 
καὶ ἐχῖνοι καὶ δράκοντες. ΟΠγγίοί. 1. οἰξ, ἐκεῖ ᾿ κατοικήσουσι! ] ἔχει οι- 
κησουσι 48, ξ΄,90ο. ἐἔχίνοι] εχιδνοι τού. ἕχιη (6) 301. ἐν τοῖς 
οἴκοις αὐτῶν] ἐν τοῖς οἴκοις σπατάλης αὐτῶν (ουπὶ σπατάλης [Ὁ κς 

ἴῃ οἢατδαᾶ,. πηπογο) Αἰσχ. αὐτῶν] αντης, καὶ εν τοῖς ναοῖς τῆς σπα- 

ταλης αὐτῆς (22; 48. οὔτ καὶ ἐν τοις δζς. ἢ “Ὁ 26, 90, 93» 1479 

233. αὐτῆς ΓΙ, 301. Ἄττῃ. τ. Ατηϊ. Εά, αντης, ναοῖς τῆς σπατὰ- 

λης αὐτῆς 62. 

ε 3 

ᾶι οἱ" 

1. καὶ οὐ χρονιεῖ} τ χαι ἥμέραι αὐτῆς οὐ μὴ ἐφελχυσωσι 22. 
Ἔ καὶ αἱ ἡμέραι αὐτῆς οὐ μη ἐφελκυσϑωσι 36, (48. {00 “Ὁ) ςι, 62, 
οο, (93. υἱ νἱἀεῖιγ) 147. (ΑΙεχ. [0 δ, ἴῃ Ἵμᾶγ. πϑϊπογε.) -ἐ ελάεπὶ, 
οὐπὶ αὐτῶν ρῖο αὐτῆς, 87. “Ἑ καὶ πμεραι ἄἀντων οὐ μη ἐφελκυσϑωσιν 
91, 97, 300. ΟομρΡΙ. ΑΙά. ἢο, ΠΗ αὐτῆς, 233) 304, 307, 305: 
οὐ ) χρονίζει 239. 306. και ὶ ἐκλέξεται] α καὶ ὅ2, 147. ἔτι τὸν Ἶσ- 

ραὴλ] ἐπι τὸν Ισραηλ 93, 147. λετι 304) 307. καὶ ἀναπαύσονται] 

και ἀναπαύσεται 87, 91, 97) 300. ΟΟπΊρὶ. καὶ ἐπαναπαυσονται 93. 

καὶ ὃ γειώρας τροςεϑήσεται δες.] τρορεϑήσεται δὲ καὶ ὁ γειωρας τω. 

και 

Ιακωδ, παν τῶ Ἰσραηλ9 ἀνα παυδμενων ἐπὶ τῆς γης αυτε .307, 308: ἫΝ 

καὶ ὁ γειώρας τροςεν. πρὸς αὐτὲς] καὶ τροςεϑήσεται καὶ ὃ γηόρας᾽ : 

τορὸς αὐτὲς Τυϊίη. Μ. ρ. 491. πρὸς αὐτὰς] ἐπ᾿ αντες 41. πρὸς 

Η 



; «τὸ ἔσνος πληγαῖς ϑυμῷ ἀφειδῶς 4 Οοάϊςε5 ϑεγρὶϊ. 
τσὴ ς πσωταξὼν εὔνος (εχ (οΥτ.) 22. τυπῆον (ῆς) εϑνος (πιᾶγσ. 80 αἱ]. τω.) 
τ ὐ τ "τού. τσοίὼν εὔνος 201. 

ΗΣΑΊΙΑΣ. 
ΚΕΦ ; 

9 Ν ΓΔ 3 Ὅ..0 ΑᾺ, 

σεται πρὸς τὸν οἶκον ᾿Ιαχὼξ, Καὶ λήψονται αὐτὲς ἔϑνη,. χαὶ εἰσάξεσιν εἰς τὸν τῦπον αὐτῶν, χαὶ 
ὃ Ν ἰωὴ ΩΣ ’ὔ ΄- ’΄ ᾿ ΝΜ 3 ͵ 

κατακλῃρονομήσδσι, χαὶ πλησυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς εἰς δδλες χαὶ δόλας" χαὶ ἐσονται. αἰχμά- 
΄ ε ΄ 3. ᾿Φ .“»5Ἵχἥ΄ὕὟ΄Ῥ᾽ 5». μ᾿ 

λωτοι οἱ αἰχμαλωτεύσαντες αὐτὰς, καὶ χυριευϑήσονται οἱ κυριεύσαντες αὐτων. Καὶ ἔςᾷιϊ ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐχείνη, ἀναπαύσει σε Κύριος ἀπὸ τῆς ὀδύνης χαὶ τ ϑυμδ σδ, τῆς δαελείας σου τῆς σχλη- 

2... 

3. 

ρᾶς, ἧς ἐδόλευσας αὐτοῖς. Καὶ λήψη τὸν ϑρῆνον τῶτον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος, Πῶς ἀνα- 4. 
ἴω ᾿ 2 ε Ζ ΄ ΄ νΝ Ν »" ε 

πέπαυται ὁ ἀπαιτῶν, χαὶ ἀναπέπαυται ὁ ἐπισπεδαςής; Συνέτριψε Κύριος τὸν ζυγὸν τῶν ἅμαρ- 

"λῶν, τὸ ὃν τῶν ἀρχό ἄξας ἔϑνος ϑυμῷ,  τληγῆ ἀνιάτῳ, πταΐων ἔσνος πληγὴν 6 τωλῶν, τὸν ζυγὸν τῶν ἀρχόντων. Πατάξας εὔνος ὕυμῳ,. πληγὴ ῳ, ς π΄ληγὴν 6. 
Ἰς ᾿ Ἵ» Ε ' Ζ7 ο. ς ρὋ 3 3 ΄ νΝ νΝ 7, 

ϑυμδ, ἣ ἐχ ἐφείσατο, ἀνεπαύσατο πεποιθώς, Πᾶσα ἡ γῆ βοᾷ μετ᾽ εὐφροσύνης, Καὶ τὰ ξύλα γ. 8. 
᾽’ φῸ ’ 9 3 “ἡ Ν ΄ 3 » » ς ,΄ 

τϑ Λιξάνου εὐφράνθησαν ἐπὶ σοὶ, καὶ ἡ χέδρος τὰ Λιξάνα ἀφ᾽ οὗ σὺ χεχοίμησαι, ὃδχ. ἀνέξη ὁ χό- 
, ρὋ ἰν ΄ ’ ’ ε ΄ 

Ἴων ἡμᾶς. ὋὉ ἄδης χάτωϑεν ἐπιχράγϑη συναντήσας σοι" συγηγέρϑησάν. σοι “πάντες οἱ γίγαν- 

δ. 

9. 
9 ρὸ ρὼ ρ᾿ ΄ ρ ΄ ρὸ 3 μ᾿ Ζ 

τες οἱ ἄρξαντες τῆς γ᾽. οἱ ἐγείραντες ἐκ τῶν ϑρόνων αὐτῶν πάντας βασιλεῖς ἐϑγῶγν. Πάντες το. 
3 7 » 2. ὦ, ππΨΝνΝ ἐπ “ ν εἰ ρος 2 τῶν δὲ σϑ 

ἀποχριϑήσονται, καὶ ἐρδσί σοι, Καὶ σὺ ἑάλως, ὥσπερ. χαὶ ἡμεῖς" ἐν ἡμῖν δὲ χατελογίσϑης. 
ς ἘΠ ' ε ν » ΄ ε ΄ 7 "»“ ΝΙΝ 

Κατέξη εἰς ἅδε ἡ δόξα σου, ἡ “πολλὴ εὐφροσύνη σε' ὑποχάτω σε. ςρώσεσι σήψιν, καὶ τὸ χατα-- 

χάλυμμά σου σχώληξ. Πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τῇ ἐρανδ ὁ Ἑωσφόρος ὁ πσρωϊ ἀνατέλλων ; συνετρίξη 
εἰς τὴν γῆν ὃ ἀποςέλλων πρὸς πάντα τὰ ξϑγη. Σὺ δὲ εἶπας ἐν τὴ διανοίᾳ σου, ἙΪς τὸν ἐρανὸν 

ἀναξήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀφέρων τῇ ἐρανᾷ ϑήσω τὸν ϑρόνον μου, καϑιὼ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη 

αὐτὲς καὶ τοροςεϑήσεται] 93. καὶ τροςεϑήσεται 23] α τρορςεϑη- 
σεται 439,306. καὶ προςεϑήσεται 4". δά ἥη. οοπ).7] α 144. πρὸς 
τὸν οἶκον} προς 62. επι τὸν οἱκον τοῦ. ΑἸεχ, 

ΤΠ. Καὶ λήψονται) και τοροσληψονται 144. και ληψεται 301. 

καὶ εἰσώξεσιν) -Ἐ αὐτες 49, 144. καὶ χατακληρονομήσεσι») Ἔ αὐ- 

τὰς οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ (Ὁ Χ 'π ςμαγβαέδ. πλϊποῦθ) ΑἸεχ. καὶ πληϑυν- 

ϑήσονται] -Ἑ καὶ καταδιελενται αὐτοῖς οἱ υἱοι Ισραηλ 22. -Ἐ οδάδιῃ, 

ἰῇ αντες, 36, 48, ς1, 90, 9395332. και καταδιελενται αὐτᾶς νιοι 

Ἰσραηλ όὅ2, 14). ἐπὶ τῆς γῆς} -“ τα Θεὰ ΧΙ], 22, 23, 24, 48, ςῖ, 
ό:, 87, 90, 91. 93. 97. τού, 109, 144: 147,233γ302, 3ος, 200. (ΟΙΏΡΪ. 

 Αά, ΑἸεχ. σεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. -Ἑ τὸ Θεξ αὐτῶν 26, 16, 49. .- τε 
Ἰσραὴλ 3ο1. καὶ δώλας] α 22. καὶ εἰς δελας 24,301. χαὶ δαλες 
144. οἱ αἰχμαλωτεύσαντες] οἱ αἰχμαλωτεύσοντες ΑἸά. αὐτὲς 25 
τ οἱ κυριεύσαντες} α οἰτπὶ ἱπίετπηεά. 23. οἱ κυριεύσαντες αὐτῶν] οἱ 
κυριεύσαντες αὐτὰς 26. (ομρρὶ. οἱ “κυριεύοντες αὐτῶν ξι. 

ΠῚ. ἐν τῇ ἡμέροι ἐκείνῃ] αὶ εν 22, 23, 48, ς1) 62, 9ο, 93, 100, 144, 
147. 302) 300. (Οπὴρ]. ἀναπαύσει σε] ργεαπηει. ἦ 22, 26, 48. ἣ 
αναπανσὴ σε ὅ2. ἦ ἂν ἀναπαυσει σε (αἱ νἱἀεῖιγ) 147. ἀναπαυσὴ σε 
3ο1. αναπαῦσαι σε 3.06. Κύριος] ὁ Θεὸς ΠΙ, ΧΙ], 24, 26, 40, 
τού, 301. “Ἢ ὁ Θεος 41. Ῥοηϊξ Δηΐε σε οΙ, 97, 300. στρ. ἀπὸ 
τῆς ὀδύνης} εκ τῆς οδυνης ΠῚ, ΧΠ, 24, 26, 49, τού, 3ο1. -Ἐ σου 22.) 
51) 62, 90, 93, 147. 3092. καὶ τῷ ϑυμδ σε] α καὶ Χ1], 302. κα σᾷ 
225) 51, 62, 90, 147, 233. σε καὶ τῇ ϑυμδ 48. καὶ ἐκ τῇ ϑυμδ σε 
49. καὶ ϑυμου 93. χαὶ τὸν θυμὸν σου 439. τῆς δελείας σε] ργα- 

. τη. καὶ ΧΙ], 23) 24, 36, 48, 62, 87, 9ο, οἵ, 93, 97, 1099 144, 147, 
302, 3ος. (οπιρί. ΑΙά. Οδοῦρ. κα σου 26. 'και τῆς δελειας (Ομ ο 
σου) 41, τού. ΑἸεχ. 8[αν. Μοίᾳ. καὶ ἐκ τῆς δδλειας 49. καὶ ἀπὸ της 
δαλειας σε 230. εχ τῆς δδλειας 301. καὶ ἅπὸ τῆς δαλειας 206. χαι 
εχ τῆς δαλειας σου 200. ἧς ἐδάλευσας] ἢ ἐδέλευσας Οοιρὶ. 

ΙΝ. Καὶ λήψη] καὶ λείψει 53. καὶ ληψονται 490. Καὶ λήψη 
-οΟναπέπαυται) “Πεεῖρε Ἰαππεπὶ αἰϊοπενε ὑβανι βερεν τέρενι Βαῤγίοπὶ:, ἢ 
ἶσον φωοπιοαῖο οεβδοϊ! Οτίρεη. 11, 402. τὸν ϑρῆνον τοῦτον] α τουτον 
ό2. ἐπὶ τὸν βασιλέα] , τὸν 24,91. Ο(ομρί. Βαξυλῶνος] - και 
ἐρεις ἐν ΤΉ ἡμέρα ἐκείνη Χ]], (22, 48. Οὔτ ἐν τῇ ἡμέρα εχεινη 00 “ὦ) 
23) 26, 36, 41, 49, 62, 87, 90, 91) 93, 97. 1ού, 100, 144, 147 233» 
230; 301) 302, 1ος, 209. (ΟΡ. ΑἸά. ΑἸεχ. ΤἬροά, ἢ. 118ς. 8]αν. 
Μοίᾳ. -" εαάδηι, ἤπε εν, 51. καὶ ἀναπέπτανται φμοηιραδο. φείου 
Οἤρεη. 1]. οἷζ. 

Ψ.. Συνέτριψε Κύριος] συνέτριψε ὁ Θεος 11, ΧΙ], 26, 4, 49, τού, 
301, 3ο6. Αἰδδη. 1ϊ.-8ο. ὙΒβεοάογει. ᾿ϊ. 1126. τῶν ὡμαρτωλῶν] των 
αρχοντῶν 93. τῶν ἀρχόντων] τῶν ἀμαρτωλὼν 93. 

ΝΙ. Παταξας ἔϑνος] ταταξας εϑνη 56. Ῥταβυηϊες. καὶ Οεογρ. 
ἔϑνος τ᾿ --ἴϑνος 251] κα αἰϊογαίγ. σπὶ ἱπίογπηοα, 147. 
48, 90. ΡγδηηΪ τ. ἐν 230. 
ἂτϑ 101. 

“υμῷ πληγῇ ἀνιάτῳ] πληγὴ ϑυμα ἀνι- 
Φ..γ,,γ; ᾿ , “ τ ληγη---δκ ἐφείσατο) μεγίςαις μεγίξαις ληγαις, ἔπαιε 

παίων ἔϑνος] 

ἷ τοληγὴν ϑυμξ] ϑυμου πληγή 22, 48, ς΄, 

93ν 147, 233. Ὡλήγη ϑυμου 24,.41) 87) 90, 91) 97, 301, 302) 3ος, 

τας (22. υἱ νἰἀεῖυγ) 16, 48, ς, 65, 90, 93» 147, 233. 

ϑυμῷ] ϑυμου, 

300. Οὐπιρὶ. ϑύυμου πληγῆς 62. ϑύυμω, πληγὴ 144. ἣ οὐκ ἐφεί- 
σατο] ἢ οὐκ ἐφιςῶτο 23. ἢ (0) οὐχ εἐφεισατο 24, 48, 144, 1417, 233 
402. καὶ οὐχ ἐφείσατο 41. ἢ οὐχ ἐφείσατο τοό. ἀνεπαύσατο] Βᾶ- 

θεῖ ὧὼ “Ὁ 22. πεποιϑώς] πεποιϑοτως 16, 48, ςτ, (62. εχ (οττ. πι. 
ἴε0.}) 90, 147. 233. πεποιϑότος 93. 

ΨΝ]Ι. βοᾷ] ργδπηῖτι. καὶ (22. Ὁ “Ὁ 48, (ςτ. οοττ. υἱ ἴπ Ἐά.) 
ό2, 90, 93. 147. α ὙΒοοάοτεῖ. 1. οἷξ. 

ΝΠ. τὸ Λιξδαάνου 13] τοῦ ὄρυμου 49. κα τοό. εὐφρανϑησαν] 
ηυφρανϑησαν ΧΠ], 245) 41, τού. ΑἸεχ. εὐφρανϑησεται 25, 36, 48, ς1, 
239. εὐφρανθήσονται ὙΠεοάοτεῖ. ]. οἶς, καὶ ἡ κέδρος] καὶ οἱ κεδροι 
22. και αἱ κεδροι 36, 48, ς1, 62, 00, 93, 147,233.- τὸ Λιξάνς 2} 
Ἔ ἐρεσιν (ΧΙ. τρᾶγρ.) 22, 36, 48, ς1, ὅα, 90, 93, 147, 2323. σὺ 
κεχοίμησαι] σοι κεχοιμῆσαι 301. α σὺ ὙΠεοδοτεῖ. 1. οἶξ, 

1Χ. Ὁ ἄδης κάτωθεν] ὁ ἀδὴς κατω 62, 90, 93, 147. συναντή- 
σᾶς σοι] -Ἐ ἐρχομένου σοὺ (22. {Ὁ 5) 26, (48. τι “) ςτ, 62, 9ο, 
147, 233. (ΑΙεχ. {10 δξ ἱπ σμᾶγ, πηῖποσε) -Ἑ ἐρχομενες 62. -Ἐ ερ- 

Χομένου 93. συνηγέρϑησαν διο.} εξηγειρε σοι ραφαειμν Χ]]. τηᾶγρ. 
συνηγέρϑησαν σοι} διηγειρεν κατὰ σου 22, 36, 48, ς΄, 62, 90, 93, 147, 
233. συνηγερϑησαᾶν οἱ 144. σᾶντες οἱ γίγαντες} γιγαντὰς τᾶν- 

οἱ ἄρξαντες] 
τοὺς ἀρξαντας (22. οοττ. ἀρζοντας) 36, 48, ξ΄, 90, 93, 147, 233. 
τούς αρζοντας 62. κα 301. οἱ ἄρξαντες τῆς γῆς, οἱ ἐγείραντες 
λ 239, 3.06. οἱ ἐγείραντες οὗ ἀνεςησαν (22. υἱ νἱἀεῖιτ) 26, 48, ς:, 
ό2, (9ο. υἱ νἱἀδίιγ) 93, 147, 233. οἵ ἤγειραν Θεοῦρ. ἐχ τῶν 9 ρό- 
γων αὐτῶν] απο τῶν ϑρονων αὐτῶν 22, 36, 48, ζ1, 90, 233. λεχκ 26. 

απὸ ϑρονων ὅ2, 147. ἐπι τὸν ὥρονον αυτων 93. άντας βασιλεῖς] 
ταντες βασιλεις ΧΙ], 22, 43, 49, ξ1) 62, 90, 93» 147), 230, 306. ΑΙά. 

σαντες οἱ βασιλεῖς 233. ἔδϑνων} τῶν εϑνων 22) 36, ς1) 62, 90, 93, 

147, 233. 

Χ. Πάᾶντες ἀποκχριϑήσονται] λα ταντες 22. καὶ ἐρξσί σοι] κα σοι 
τιοό6. -Ἐ οἱ ἄρχοντες οἱ ὠπ᾽ αἰῶνος ὙΠεοάοτεῖ. 1ϊ.949ς. Καὶ σὺ ἑά- 

λως] α καὶ συ 93. ἐν ἡμῖν δὲ] δὲ τος, 202. 

ΧΙ. Κατέξη] κατεξη δὲ 24, 36, 40, ΟἹ, 97, τού, τ44, 301, 302, 
306, 309. Οοιηρὶ. Αἰεχ. Θεοῦ. δειγαόϊα οἱ Ἡΐετοπ. Ψυϊ. ἡ 
τοολλὴ] καὶ ἡ τολλὴ 22, 40, ξῖ, ὅ2, 90, 93, 144, 14). ΤὨεοδοτεί. 1. 
εἶς. Θεοῦς. καὶ πολλαὶ ς Οοάϊςες5 δετρίϊ. εὐφροσύνη σου} κα σου 
ΧΙ. ττ. 25,36, ς1) 62, 90, 93, 144» 147, 233. αἱ εὐφροσύναι σου 
ς Οοάϊΐςε5 ϑεῦρὶ!. καὶ τὸ κατακάλυμμα] καὶ τὸ καλυμμα 62, 1ορ, 
147.30 5, 306, 300. ὙΠ εοάοτεῖ. 11. 1 ς43. (( ἔ, ἢ. 949.) καὶ τὸ κατα- 

λυμαὰ 93. τοό. ΟΠιγίοίι. χΙδ, 217. . 
᾿ ΣΙ]. ἐκ τὸ ἐραν8) α 23. ἐξ ἐρανᾷ ΟΠ γίο. χίὶ!. 3γ76. Ογηῖ!!. 
ΑΙεχ. 11. 347. ὁ τὩρωΐ ἀνατέλλων] καὶ Οτερ. ΝΥ ἢ]. 287. συνετρί- 
6η] συνετρίξης Οοπηρί. πῶς συνετρίδη Οτερ. ΝΥΙ͂, 1. οἷ. εἰς τὴν 
Ὑ7ν] ρος τὴν γὴν 24, 26. ἐπὶ τὴν γὴν 301. ὙΠεοάοτεῖ, ἴ 1 1:26. ὃ 
ἀποςέλλων] ὁ ἀποξέλων το0. πρὸς πάντα] εἰς παντὰ 62, 147. 

ΧΙΠ. ἐν τῇ διανοίᾳ σου] ἐν τὴ καρδια σου 40, 87, οἵ. ΟομΡρὶ. 
ατερ. ΝΥ. ῃ]..386. ΟΒιγίοίς χιϊ. 4γ6. Ἑυδδιῃ. Απεοοῆ. ἴῃ ας. ΝΙς. 
τοη]. 1. Ρ. 474. ἙῚς τὸν ἐρανὸν] α τὸν Ευῇαῖῃ. Απίοοῇῃ. Ιος, οἷϊ. 
ἐπάνω τῶν ἀςέρων] καὶ ἐπάνω τῶν ἄφρων 24. ἐπάνω τῶν νεφελῶν Οτερ. 

11. 

12. 

13. 

ΧΙΨΝ, 



ΗΣΑΙΑΣ. 
., 

ΚΕΦ. ΧΙΨ. 
τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς Βοῤῥᾶν, ᾿Αγαδήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ ὑψίςῳ. Νῦν δὲ 
εἰς ἄδην καταδήσῃ, χαὶ εἰς τὰ ϑεμέλια τῆς γῆς. Οἱ ἰδόντες σε ναυμάσονται ἐπὶ σοὶ, χαὶ ἐρᾶ- 
σιν, Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ὁ παροξύνων τὴν γῆν, ὁ σείων βασιλεῖς, Ὁ ϑεὶς τὴν οἰκεμένην ὅλην ἔρη-- 
μον, χαὶ τὰς πόλεις αὐτῷ χαϑεῖλε, τὲς ἐν ἐπαγωγῇ οὐχ ἔλυσε. Πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν ἐϑγῶὼν 
ἐχοιμήϑησαν ἐν τιμῇ, ἄνϑρωπος ἐν τῷ οἴκῳ αὖτ, Σὺ δὲ διφήση ἐν τοῖς ὄρεσιν, ὡς γεχρὸς ἐδδε-. 

14. 15. 

τό. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

ν., ων ΄ ὲ ; ΄ 3 ἰΖ λυγμένος, μετὰ “πολλῶν τεϑγηχότων ἐχχεχεντημένων μαχαίραις, χαταξαινόντων εἰς δα. Ὃν 

τρόπον ἱμάτιον ἐν αἵματι πσεφυρμένον ἐκ ἔςαι χαϑαρὸν, ὅτως δὲ σὺ ἔση χαϑαρός" διότι τὴν γῆν 
μου ἀπώλεσας, καὶ τὸν λαόν μου ἀπέχτεινας" οὐ μὴ μείνης εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, σπέρμα πονη- 

ρόν. Ἑτοίμασον τὰ τέχνα σου σφαγῆναι ταῖς ἁμαρτίαις τῇ “πατρὸς αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀναςῶσι καὶ 
χληρονομήσωσι τὴν γῆν, χαὶ ἐμπλήσωσι τὴν γῆν πολέμων. Καὶ ἐπαναςήσομαι αὐτοῖς, λέγει Κύ-- 
οίος. σαδαὼν,, χαὶ ἀπολὼ αὐτῶν Ὄνομα, χαὶ χατάλειμμα, καὶ σπέρμα" τάδε λέγει Κύριος. Καὶ 
ϑήσω τὴν Βαδυλωνίαν ἔρημον, ὥςε χατοιχεῖν ἐχίνους, καὶ ἔςαι εἰς δέν" χαὶ ϑήσω αὐτὴν πηλξ 

βάραθρον εἰς ἀπώλειαν. Τάδε λέγει Κύριος σαξαὼν, Ὃν τρόπον εἴρηχα, ὅτως ἔςαι, χαὶ ὃν τρύ-- 

πον βεξδέλευμαι, ὅτως μενεῖ, ὙΒ ἀπολέσαι τὰς ᾿Ασσυρίους ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἐμῆς, καὶ ἐπὶ τῶν 
ὀρέων μου" χαὶ ἔσονται εἰς χαταπάτημα, χαὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ ζυγὸς αὐτῶν, χαὶ τὸ 

χῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν. μων ἀφαιρεθήσεται. Αὕτη ἡ βελὴ ἣν βεξέλευται Κύριος ἐπὶ τὴν ὅλην 

ΝΥΩ͂, 1. εἶτ. Ορτγαθηλς,. καὶ ὙΒεοάοτεί. 1, οἰ. τὰ ἐρῶν} αὶ Εὐδίῃ. 

Αμπᾶοςἢ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἶς, ΒΩ]. Μ. ἱ. .4οβ.5. ϑήσω] ἀναςησομαι (υϊ 
νἱάειιν τορι. ἐπιεπάδίε ἃ ῥγπηᾶ. πιᾶπι}} 147. ϑήσομαι Αἴῆδη. ἷ. 214. 

ΒαΩ͂Ι. ΜΙ. Ομιγίοῖϊ. 1. οἰ. τὸν ϑρόνον μου] α τὸν 147. -Ἐ ἐνώπιον 
τὸ Θεὲ Αἴδδη. 11. 86. . καϑιῶ] καϑίιων.301. καὶ καϑιῶ Βαῆϊ]. Μ. 

1. εἷϊ, Θιδοσρ. καϑιῶ---τῶν νεφῶν. ἴῃ σοπι. [64.] αὶ οὐπὶ ἰπίεγηγεά, 
Επὲεῦ. Ῥγωρ. Ενδηρ. ὑ. 328, ((ἔ, θείη. Ἐνδηρ. Ρ. 1 ς9.) Οτερ. ΝΥ: 
1. εἶς. Ομ γίοῦ!. 11, 117. εἴ... καϑιῶ ἐν ὄρει ὅζο. 44 ἢπη. φοπι.] 
α Αἴβδη. ἱ. φι4. (Ὁ ξ, 11. 86. εἰ αἱ.) 

ΧΙΝ. ᾿Αναδήσομαι] ργαυλιε. καὶ 22, 36, 48, ξ1, 90. ἐπάνω 
τῶν νεφῶν] ἐπάνω τῶν νεφελων ΧΙ]], 22, 23, 24) 26, 36, 41,48, 49, ξ1) 

90, 91, 93. 97» 1οό, 109, 1449 233» 302, 30) 206, 300. (οηρὶ. ΑἸά, 

ΑἸεχ. Ευϊαῖῃ. πος. Βαῆϊ, Μ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷϊ. ἐπάνω τῶν υψη- 
λων 62, 147. ἐπάνω τῶν γεφελὼν των υψηλων 401. ἔσομαι ὅμοιος} 

Ῥγβετηΐ, καὶ Οτερ. ΝΥ; ΟΒιγίοῖ. Τ᾿ Βεοάοτεῖ. 1, οἷς. Θεοτρ. 
ΧΡ. Νὺν δὲ εἰς ἄδην] νυν δὲ εἰς αδου 22, 24, 36, 41, 48, 49, ξ1» 

62, 90, 93, 147, 301) 300. ΑἸά, ΑΙεχ. σὺ δὲ εἰς ἄδην ΤΠεοάοτοει. 1. οἷξ. 
(ΟΕ ἢ. οτ6.) καὶ εἰς τὰ ϑέμελ.] α και 48, ς1, 9οο, 93. Τεοάοτεῖ. 
1. οιό. ἐμ) ωπδαπιοπία ΓΊοθοη. 

ΧΥῚ. Οἱ ἰδόντες σε] αὶ σὲ 1τορ, 302. εἰ φμὶ υἱάεγίπ! Ις ΓΙοΠοη. 
ϑαυμάσονται) ϑαυμασουσι ΧΙ], 23, 24) 26, 4, 40, 87, 91, 93» 97» 
τοῦ, 230, 3019) 309. ΟΟμρὶ. ΑἸεχ. Ὑοοάοτεῖ. 11. 1126. ϑαυμαζον- 
ται 14). ἐπὶ σοὶ] εν σοι ὅ2, 93, 147. ἐπὶ σὲ ΤΜεοάοτεῖ, ]. οἶξ. 

καὶ ἐρξσιν] -Ἐ περι σὰ 22, 36, 48, ς1, 62, οο, (93. ἴοτ. αἰρεσιν) 144, 
147,233. (ΑΙεχ. Ὁ Χ ἴῃ ομαγαόξ. πηΐποτε.)} καὶ ἐρῶ περὶ σΒ ς Οο- 
ἀΐοεβ δεῦρ. ὁ ταροξύνων τὴν γὴν] φιωὶ εοπεῖία ἰσγγαπε ΤΊομοη. ὃ 
παροξύνων] ὁ τταροξννας 24. τὴν γῆν] πασαν τὴν γὴν 36, 41, 49. 
ὃ σείων] α ὁ ΧΙ, 26, 40. τού, τορ, 301, 302, 3ο6. Αἰεχ. ὁ σεισας 
24. βασιλεῖς] βασιλείας ΑἸεχ. 

ΧΥΝῚΙ. τὴν οἰκεμένην] τὴν γὴν ὙΠεοάοτεῖ. 1]. οἷ. ὅλην ἔρημον] 

λα ὁλὴν 97. Οοπιρί. καὶ τῶς---καϑεῖλε! Παῦεῖ 'ἱπ οδαγαέξ. πιϊποῖε 
ΑΙεχ. εἰοἑίαίες ἀἐοήγμχι, ΓΊςΒοη. καὶ τὰς πόλεις αὐτῷ α αὐτ 

ΧΙ, 26, 41, 40, τού, 2290, 301,9 3ο6. και τᾶς πόλεις αὐτῆς 16, 62, 

90, 93» 144) 147. Ἰεοάοτεῖ. 1]. οἷ. καὶ τὰς πόλεις αντοις 48. χαι 

τας πολεις τῶν εϑνων ς1. καὶ τὰς πολεῖς αὐτῶν 23,2. καθεῖλε] 

καϑειλων 22. χαϑελὼν 46, 48, 62, φο, 93. 147, 233. κα 51. καϑει- 
λαν τοό. τὲς ἔν ἐπαγωγῇ] τὲς ἐν ἀπαγωγὴ 22, 23» 24, 48, 93» 
1479 233. (3οτ. υἱ ν]ἀείιγ.) Οοπηρὶ. ΑΙά. τας ἐν τῇ ἐπαγωγὴ τοῦ. 
Ἢ αὐτῷ (00 τΚ ἴῃ οδμᾶγ. ηγίπούε ΑἸεχ. οὐκ ἔλυσε] -“ εἰς τας οἰκιᾶς 
αὐτῳν 22, 48, ςτ. (62. εχ οοττ.) (Αἰεχ. πὶ χά ἴῃ οπαγαάς. τηϊποτγε.) 

Ἔ εαάσπι, πΠ ἑαυτῶν, 90, 144, 147. οὐχ ἡλεῆσεν εἰς τας οἰκιᾶς αὐτῶν 

46. -Ἐ δχ ἡλεῆσεν 40. Τ Βεοδοτεῖ. ]. οἴ. κκ ἀπελυσεν εἰς τας οἰχειᾶς 

ἄντων 93. ἔς, πἰῇ οἰκιᾶς, 233. αδάκμέϊοίχαε ποη Δ ἰοἱ!. ΓΊΟΠοη. 

᾿ΧΥΠΠ]. τῶν ἐθνῶν] τῆς γῆς 49. ἐν τιμῇ] εἰς τας οἱ ([οπε οι- 

χιας) 93. ἄνθρωπος] ἐκᾶςος τού, 230, χοᾷ, Αἴεχ. δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΙΧ. Σὺ δὲ ῥιφήσῃ] ῥιφήσονται Οτΐρεη. ἰ. 86. (ΟΣ, 1. 68) ὡς 

νεκρὸς} ὡσει νεχρος 62, 147. μετῶὼ πολλῶν τεθνηκότων] ἔν μέσῳ 
πολλῶν τεϑνηκότων 13 ΟΟἄΐοε5 ϑεγρὶϊ. εαπι οπιπίδης φμὶ ἐφοίάεγμπὶ ΤῚ- 

οβοη. ἐκκεκεντημένων] ἐκχεντημένων τορ, 390. ἐκκεκεντημένων ὅζο. 

ὦ ἤη. σοπ,.} α Οτΐρεη. 1. εἶ. ἐπε δὶ ρίσάϊο, εἰ ἀφίξοπάδγαπε σὰ ἰπ- 
νοι. Φονιοάο υεηΐβὲ ἢ Τίσβοη. μαχαίραις] μαχαιρα 22, 23,41, 
48, ξ΄, 62, 87, 90, 97, 1447) 1479 309. ΟΟπρΙ. ΑἸά. Ὑεοάοτεϊὶ. 1]. 
1137. εἰς ἅδε] εἰς αδὴν 40, 3ο1. ὙΠεοάοτεί. ]. εἰἶϊ. 
᾿ΧΧ. ἱμάτιον ἐν αἵματι] ἐν αἰματι ἐμᾶτιον 306. ᾿ΑΙεκ. ἐν αἷ- 

μᾶτι τεφυρμένον] τρεφυρμεένον ἐν αἰμᾶτι 41) 233. ἐν αἰματι τσεφυρα- 
μένον τού, 301. ἐκ ἔγαι καϑαρὸν] οὐκ ἐτὶ καϑαρον 24. οὐχ εξ! 

καϑαρον 90, 144, 304, 307, 3985. γῆν μου---ἀπέκτεινας] γῆν μου 
ἐμίανας καὶ τὸν λαόν μου ἀπώλεσας. Ογτη]}. ΑἸεχ. 1. 245. οὐ μὴ 
μείνης} αὶ μὴ μεινὴ 40. ἮΝ 

ΧΧΙ. τὰ τέκνα σου] α σου 62, 147. Ῥοπὶξ ροίξ σφαγῆναι Αἴἷεχ. 

σφαγῆναι] εἰς σφαγὴν δῖαν. Μοίᾳφ. ταῖς ἁμαρτίαις] τας ἀμαρτιας 

304..5 τῇ τατρὸς αὐτῶν] τὰ σατρος σου 11], ΧΙ], 22, 56, 46, 4τ, 

48, 409) ξ1, 62, 90, Ιούό, 1445) 147, 233» 230, 301) 304, 306, 307, 
308. ΟΥγ]1. ΑἸοχ. 11. 434. δ8ῖδν. Μοίᾳφ. πατρὸς σου 93. ἵνα μὴ 

ἀναςῶσι] ινὰ μὴ ἀναφησωσι 62. καὶ κληρονομήσωσι} κα 93. και 
κληρονομήσουσι 144. καὶ κληρονομήσωσι δίς. δὰ ἤπ. οοπ|.] εἰ ἐφιρίδ- 
ἀπὲ ἰσγγαπι οἰοἑ σαί. Ἡϊεῖοθ. καὶ κληρονομήσωσι τὴν γῆν] καὶ τὴν 

γὴν χληρονομῆσωσι ΧΙ], 23, 26, τού, 1ο9, 301, 302. ΑΙεχ. καὶ κλη- 

βονομησωσι αὐτὴν (εχ (017.) 22. α 304, 307, 398... τοολέμων] πο- 
λεὼν 23, 109, 3029) 30ξ, 307, 308. “πολέμε ΟΥγ71|}}. ΑΙεχ. 1. οἷς. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἐπαναςήσομαι] και ἐπαναςησωμαι τορ. καὶ κᾶι͵ 306. 

αὐτοῖς} ἐπ᾽ αὐτες 49, 3909ς.- καὶ ἀπολῶ] και ἀπολέσω 24, 87) Ο1», 
104, 390. Οομηρὶ. ΑἸά. καὶ ἀπολεσαι (ἀυ. Δη ἀπολεσω) 97. καὶ 

κατάλειμμα] και ἐγκαταλειαμα 208. καὶ κατάλυμμα Αἰά. καὶ 
σπέρμα] -Ἐ λέγει Κυριος 22, 36, ξ1, 62, 90, 93, 144, 147. τάϑε 

᾿ λέγει] α ταδὲ 48. Κύριος υἱ:.} -Ε σαδαὼϑ Οεοτς. ΝΣ 
ΧΧΙΠ. Καὶ ϑήσω] καὶ ϑησομιαι 87, ο1, 97. 309. Οοηρί. τὴν 

Βαξυλωνίαν] τὴν Βαάξυλωνα (22. εχ οοττ.) Οοπρ. τηλοῦ βά- 
ραϑρον] τηλε βαϑρον 1Π|, τορ. εἰς τῆλε βαραϑρον 62, 147. κα πη- 
λου 93. τηλδ βαραϑρων τοό. τήλον βαϑρον 302. τηλὼν βαϑρον 
2ος. 

ΧΧΙΝ. Κύριος σαβαὼθ] -Ἐ λέγων 229 36, 48, 62, 147. Τονείηεις 

αδαοιὴ, ἀΐεεης: : ΤΊοΒοη. Ὃν τρόπον 15 -ὸν τρύπον' 29] α δἰζογιγ. 

οὐπὶ ἰητετπηοά. 22. ἅτως μενεῖ] ἅτως μένει 40, 301. 

ΧΧΥ. ἐπὶ τῆς γῆς] ἀπὸ τῆς γῆς 111, ΧΙ], 44, 36, 40, 90, τοῦ, 
233) 3ο6, 3900. τῆς ἐμῆς] α τῆς 399. καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων μου] καὶ 
απὸ τῶν ορεων μου 111, ΧΙ], 24, 26, 49, 90. τού, 239, 3.06. καὶ ἀπὸ 

τῶν ὁρίων (ἢς) μου 36, 309. κα ἐπι 104. χα! ἔπι τῶν ὀρεῶν τῶν ἐμῶν 
204, 307, 3908. καὶ ἔσονται] καὶ ἐξα! 301. καὶ τὸ κῦδος ὅτο. δὰ 
π᾿ οοπ,.] εἰ ρίογία αὐ ἀκημένὶς ἐογεσα αι ξέγείμγ, ΓΊΣΠΟη, 

αὐτῶν] και τὸ κυρος αὐτῶν 90, 144. χαι δοξα αὐτῶν (πηαγρ. 80 4]. π1.) 
τοό. ἀπὸ τῶν ὥμων] - αὐτῶν 22, 23,» 24. 36, 41, 48, ξι, 62, 87) 

90,91, 93» 97. 100, 1445 147, 233» 394. 306, 307, 308. (οπιρὶ. (ΑἸεχ. 
[Ὁ Χ ἴῃ οδαγαέξ. γηϊθογε.) δίαν. Μοίᾳ. απὸ τῶν νομῶν αὐτων (ροίϊεᾶ 

ὠμὼν) 3ος. ἀφαιρεθήσεται 25] α 304. 
ΧΧΥῚ. ἐπὶ τὴν ὅλην οἰκεμένην] ἐπι τὴν οἰκδμένην ὁλὴν Χ]], 26, 

41, 93, τού, 3ο1, 306. Αἰεχ. ἐπι ολὴν τὴν οἰχξμενὴν 22) 24, 46, 48, 

ξῖ, 62, 90, 91, 97» 1045) 109, 144)147).233) 302, 300. Οομηρὶ. αολην 
φ 

νιν» 
αὶ τὸ κυδὸς 



' ΗΣΑΊΙΑΣ. 

ΚΕΦ. ΧΙ. 
᾿οἰκεμένην, χαὶ αὕτη ἡ χεὶρ ἡ ὑψηλὴ ἐπὶ “ἄντα τὰ ἔθνη, Ἃ γὰρ ὁ Θεὸς ̓  ἅγιος βεδέλευται, 27. 

τίς διασχεδάσει , καὶ τὴν χεῖρα αὐτὰ τὴν ὑψηλὴν τίς ἀποςρέψει: ΤἝἜ ἐτας ὃ ἀπέθανεν ὁ βασι- 28. 
λεὺς "Αχαζ, ἐγενήϑη τὸ ῥῆμα τᾶτο. . Μὴ εὐφρανθείητε οἱ ἀλλθφυλοι πάντες, συνε τ ΙΕ χα, ὁ 29. 

ζυγὸς τῇ ππαίοντος ὑμᾶς" ἐκ γὰρ σπέρματος ὄφεως ἐξελεύσεται ἔκγονα ἀσπίδων, ΧΑ Τὰ ἐχγὐνὰ 
αὐτῶν ἐξελεύσονται ὕφεις πσετάμενοι. Καὶ βοσχηϑήσονται πτωχοὶ δ αὐτῶ: πτωχοὶ δὲ ἄν- 30. 

ὕρωποι ἐπὶ εἰρήνης ἀγαπαύσονται" ἀνελεῖ δὲ ἐν. λιμῷ τὸ σπέρμα σδ, καὶ τὸ κατάλειμμά σὰ ἀνγε-. 

λεῖ, Ὀλολύξατε αὖλαι «πόλεων, χεχραγέτωσαν “Ὄλεις. τεταραγμέναι, οἱ ἀλλύφυλοι, πάντες, 31. 
ὅτι ἀπὸ Βοῤῥᾷ καπγὸς ἔρχεται, καὶ οὐκ ἔς! τῷ εἶναι. Καὶ τί ἀποχριϑήσονται βασιλεῖς ἐθνῶν. 82. 
ὅτι Κύριος ἐθεμελίωσε Σιὼν, χαὶ δ αὐτῇ σωθήσονται οἱ ταπεινοὶ τ λα. " 

β . ΝΗ ΝΝ τὰ 

ΤΟ ΡΗΜΑ ΤῸ ΚΑΤΑ ΤῊΣ ΜΩΑΒΙΤΙΔΟΣ. Νυκτὸς ἀπολεῖται ἡ Μωαξίτις, γυχτὸς γὰρ τ. 

ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαξίτιδος. Λυπεῖσϑε ἐφ᾽ ἑαυτὲς ἀπολεῖται γὰρ χαὶ Δηξῶν, ὃ ὁ βω- 2.΄ 
μὸς ὑμῶν" ἐκεῖ ἀναξδήσεσϑε χλαΐειν, ἐπὶ Ναξαῦ τῆς Μωαξίτιδος" ὀλολύξατε, ἐπὶ πτάσης χεφα- 
λῆς φαλάχρωμα, “πἄντες βραχίονες χατατετμημένοι. Ἔν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε 3. 
σάκκδς, χαὶ χύπ]εσϑε ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς, χαὶ ἐν ταῖς π“λατείαις αὐτῆς, χαὶ ἐν ταῖς ῥύμαις 
αὐτῆς, πάντες ὀλολύζετε μετὰ χλαυῦμδ. Ὅτι χέχραγεν ᾿Εσεξὼν χαὶ ᾿Ελεαλὴ, ἕως Ἰασσᾷ ἠχέ- κα 

ἡ χεὶρ] -Ἐ Κυρίου 147. 207, 308. ἡ ὑψηλὴ] α ἡ 304. κα 8ῖαν. ΧΧΧΊΙΙ. βασιλεῖς ἐθνὼν] οἱ βασιλεῖς των εϑγων 394. ὅτι Κύ. 
Μοίᾳ. ἐπὶ πάντα τὰ ἔϑνη] ψωρεν οπικός ρεπίε: ογδὲς ἰεγγα. "ΤΊ ΘΒοΏ. 6|0ς] δίιοτι Κυριος 309. Σιὼν] ργατηῖί. τὴν 36, 48, 40, ς 1) 62, οο, 
τῶ ἔθνη] τῆς οἰκεμένης ΧΙ], 26, 36, 49, τού, 239, 301, 304, 306, 
3090. ΑΙεχ. -Ἐ τῆς οἰκεμενης ολὴς 41. -ἰ- κόσμε 2 Οὐάϊοαδς δεγρὶ!. 

ΧΧΥΊΙ. ὁ Θεὸς] δἀίοτρε. ἔργα 11π. 22. ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος βεδέ.- 
λευτα!] βεδαλευται ὁ Θεος ὁ αγιος οι. Θεὸς ὁ ἅγιος βέλεται Ογήϊ!. 
ΑΙεχ. 11, 639. καὶ τὴν χεῖρα αὐτῷ α αὐτὰ 26, 41, 40, τού, 20, 

τού, 147, 233. καὶ δὲ αὐτξ] καὶ διατατο ς΄, 62, 147, 2.986. οἱ 
ταπεινοὶ τῇ λα8] λαᾶοι πολλοι (87. τηᾶγρ. υἱ ἴῃ Ἐά.) Οὐοπιρ. τοῦ 
λαξ] -Ἐ αὐτα 22, 36, 48, ς΄, 62, 9ο, 144 147. 233. (ΔΙοεχ. Π|Ὁ Χ ἱπ 
οβιαγδέξ, τηΐπογε.) δίδν. Μοίᾳ. τῆς γῆς 26. - 

306. ΟΥΠ]]. ΑΙεχ. 111,23. εἴ ἃ]. α καὶ 304. τὴν δὲ χειρα αυτε 207, 
3408. Βαρεῖ αὐτῷ ἴῃ ομαγαξζ, πηΐπογε Αἰεχ. τὴν χεῖρα αὐτὰ ὑψηλὴν] 
"παππσι ἰἰαπι ζογίεη; ΤΊΟΒοΙ. 
ΧΧΝΠ. Ἠος οοτηπμᾶ ἱπίερν. μαδεῖ 1 ᾿ξ 22. ὙᾺ ἔτες} ὑγω- 

τα. ορᾶσις 301. ὁ βασιλεὺς [Αχαζ] Αχαζ ὁ βασιλευς ΧΙ], 26, 
30, 41, 48, ξτ, 62, 87, 90, 91, 93, 97, το4, τού, 147,33, 301, 306, 307, 3ο8, 300. ΟΟπ)Ρ!. ὁ Αχαζ ὁ βασιλεὺς ΑἸεχ, ἐγεν. τὸ ῥῆμα 
τ8το]} αὶ 301. 

ΧΧΙΧ, Μὴ εὐφρανθείητε] μη ευφρανϑητε τ΄. οἱ ἀλλόφυλοι 
πάντες] τῦαντες οἱ ἀλλεφυλοι ΧΙ], 22, 23, 26, 26, 41, 48, ε΄, ὅ2, 
90, 93, τού, 1ο0, 147, 233, 307. ΑἸεχ. οἱ ἀλλοφυλοι, ττάντως 104. 
τῦαντες ἀλλοφυλοι (ομηϊο οἱ) 301, 2.6. τῇ παίοντος ὑμᾶς] του 
τσαιοντος ἡμᾶς 93. ὄφεως οφεων 11], ΧΙ], 51) 87, 90,91, 97» τοῦ, 
144..333, 301. Οὐπιρί. Ογη!!. ΑἸεχ; 1, 26ο. ἐξελεύσεται] ἐξελευ- 
σονται 24. 41) 104, 301, 307, 2308, 2300. ἐξελεύσεται---ἔκγ. αὐτῶν] 
α Ουπὶ ἱπίεγπηθά. 23. ἔκγονα ἀσπίδων] εγίονα ασπιδὼν 24» 97. 3ο6. 
ΑΙεκ. ἔγίονοι ὠσπίδων ΟΥτ1]]. ΑΙεχ. 1. οἰ, καὶ τὲ ἔχγονω αὐτῶν] 
καὶ τὰ εγίονα αὐὔων 24, 97,301, 306. εἰ ἐκ γεπὶηιμίδες δόστε Ἡϊετοη. 
ἐξελεύσονται] 301. ὄφεις πετάμενοι] ὀφεις πετόμενοι ΧΠ]Ι, 22, 24, 
26, 36, 41, 48, ξ1, 62, 90, 91, 979) 104, 100, 144)147,301, 302, 206, 
307, 308,.300. ΑΙεχ. οφεις ᾿σετωμενοι τού, 233) 3ος. Ομ. 

ΧΧΧ. ττωχοὶ] πολλοι 93. δὲ αὐτῷ] δια Κυριου 22, 36, 48, 
ς1γ62, 90,93, 14451475,233. δι᾽ αὐτων 109, 301), 302) 30ζς. στω- χοὶ δὲ ἄνθρωποι] ττωχοι δὲ ἄνδρες (ΧΙ1]. τηᾶτρ. υἱ ἴα ἘΔ.) 26, 41. 
ΑἸεχ. πένητες δὲ ἀνϑρωποι 22, 36, 48, ξι, 62, 90, 93, 144) 147. 
233- πένητες δὲ ανδρες τοό. ἐπὶ εἰρήνης εν εἰρηνὴ 301. ἐν λιμῷ] 
λὲν ΧΙ], 22,23, 26, 36, 41, 40, 51, ὅ2, 90, 93, τού, 1Ιορ, 144, 147, 233.301, 302, 304) (3ος. υξ νἱἀειι) 206, 307, 308. ΒΑθεῖ ἔν ἴῃ οἤδγ. τίποτε Αἰεχ. καὶ τὸ κατάλειμμα] και τὸ καλυμμαᾶ 87, 97. κα τὸ 
93: Χαὶ τὸ καταλυμμα 144. 

ΧΧΧῚ, Ὀλολύξατε] ολολυξετε ΧΤΙ, 26, 36, 48, ξ1,93, τού, 144, 147, 233, 300. ΑΙεχ. ολολυξετε 40, ρο, 401. 
ΤΑΪτ. καὶ 62, 147, 233, 304, 307, 308. Οεοζρ. 
να!} πολειῖς τετάγμεναι 62, 147. 
30:1. 

χεχραγέτωσαν] ργξε- 
πόλεις τεταραγμέ- 

εἰς τεταγμενο : οἱ ἀλλόφυλοι πάντες] α πάντες 
τι ὥπὸ Βορρὰ καπνὸς οτι κῶπνος απὸ Βορρα ΧΙ], 22,24, 26, 36, 48, ς:, 62, 90, τού, 147, 233, 301, 306. ΑΙεχ. ἔς, πἰῆ Βορρας, 

93. καὶ οὐκ ἔς] καὶ οὐκ ἘΦ 24. κουκ 304. τ εἶναι] τῇ μεῖναι ἐν Τοῖς συντεταγμενοῖς αὐτϑ 22, 36, (48. ουτα εν τοις συντεταγμενοις 
ἄντα [ὰ “Ὁ) ςι, 62, 9ο, 93, 147. (ΑΙεχ. συτὴ ἐν τοῖς συντεταγμένοις 
αὐτϑ [0 Χ 'π σμδγαξξ, τηΐποτε.)} ἢς, οὔπὶ συντεταραγμενοις ΡΓἴῸ συν- 
τεταγμένοις, 144. τῇ μεῖναι τού, 301. -Ἐ εν τοῖς συντεταγμενοις ἄντ 233. 

1. ΤΟ ΡΗΜΑΙ ργαυηϊῖ, ορασις 3ο1. τὸ ὅραμα ΑΙεχ. ΤΟ 
ῬΗΜΔΑ--ΜΩΑΒΙΤΙΔΟΣῚ α οὐπὶ ἱπίεγπιθά, (τού. τηᾶγρ δῷ δ]. τη. 
ὁπως ρα) τος, 302, 3ος. ῥῆμα κατὰ τῷ Μωαδ Οοπιρ. ΤῸ 
ΚΑΤᾺ ΤΗΣ] α τὸ κατὰ 70, 304, 307, 208. τεαῖὸ χατὰ τῆς. 97. 
Νυκτὸς ἀπολεῖται ἡ Μωαξίτις] ροπῖς δπῖε τὸ ρημα τοῴά. τὸ τεῖχος] 
τὰ τειχὴ 301. 

11. Λυπεῖσϑε] τ᾿ ἕν 70, 304) 307, 308. ἐφ᾽ ἑαυτὲς] ἐφ᾽ εαυτοις 
ΧΙ], 23, 24, 26, 41, 48, 40, ςτ, 62, 70, 87, 909, Ο1,)93, 97» 104, τοό, 
100, 1445)147,301,302; 3045 306,307, 308, 300. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐφ᾽ αὐτοῖς 
Οομρὶ. ἀπολεῖται γὰρ καὶ Δηξὼν] ρεγίδὲξ επῖσι Ὀϊσιόμ Ἠΐεῖοη. καὶ 
Δηξὼν] καὶ Δαιδηδὼν Π1|. Λεξηϑων (ἤηε και) ΧΙ], (26. οοττ. Λαιξη- 
δων) 49, 90, 144, 301. καὶ Βηδὼν 23. καὶ Λεθηϑὼν 4τ, 309. καὶ Βηξων 
36. και Διδεδων 48. καὶ Γεδων 87, 97. ΑΙ. καὶ Δαιξων 93, 147. 
Κεδεδων 1το4. Λαιξηδὼν τοό. Κεδηδὼν τορ, 302, 3ος. καὶ Λεδηδων 
233. Κεδηδωμ 230. καὶ Δεηξων 204, 307, 3098. χε Δηξωνου (ας; 
τ ᾶγρ. ἐν ἄλλοις Λεδηδωρου) 306. καὶ Δεξὼν Οοπηρὶ. ἢ ὁ βωμὸς 
ὑμῶν] α 8 3096. κόὲ ατα ο" : Ἡϊετοῃ. ὑμῶν] -Ἑ ὠκοδομηϑὴ 52, 16, 
48, ς1) 625) 90, 93. 144, 147) 233. ἐπὶ Ναβαῦ] - καὶ Μιδαδα 22, 
36, 48, 62, 147. -Ἑ καὶ Μιδαμα ςτ. - καὶ Μηδαξδα 9οο, 233. 
Ἔ καὶ Μηδᾶμα 93» 144. ἐπι Ναξαν. τού, 239, 206. ἐπι Αδαυ 402. 
ἐπὶ Ναξατὸν ΑΙά. ἐπὶ Ναϑαὺ Θεοῦ. ὀλολύξατε] ολολυζετε ΧΙΤ, 
26, (36, 304. υἱ νἱἀεῖιγ) 48, 49, ς1, 62, 70, 90, 93, τοῦ, 109, 144, 
147,.233, 302, 306, 307, 308, ΑἸεκ. πάντες βραχίονες] ρῥτατηϊ. 
καὶ 62, 147. ͵ 

11. Ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς] 22. ἔν ταις πλατείαις αυτων 
87,01, 97» 104) 3029 3ος, 300. ΟΟΩΏρΡΙ. ΑΙά.. περιξζώσασϑε] περιζω- 
σατε 97. ΟΟΙΡ]. ΑἸά. καὶ κόπ]εσϑε] Βαδεῖ τι κὸ 48. καὶ χό- 
πίεσθε δίς. δὰ ἔπ. σου). καὶ ἐπὶ ϑωμάτων αὐτῆς κόψομεϑα, καὶ ἐν 
ὠμφόδοις αὐτῆς πάντες ϑρηνήσετε κλαυϑμῷ. 8 Οοάϊοες ϑετρ!. καὶ 
ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς] αὶ 23, 36, 48, ςτ, 62, 7α, 90, 91) 93)97, 104, 
1447) 147) 230, 304) 307, 308. καὶ ἐν ταις πλατείαις αὐτων 8). 
καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις αὐτῆς] καὶ εν ταις ρυμαις ἀντῶων οἱ, 97. ΑἸά. Οεοῦρ. τωᾶντες ὀλολύζετε] τσαντες ολολυξαται (60) 301. 
Χλαυϑμδ] μετὰ κλαυϑμὼν 230, 306. ΑἸά, 

ΙΝ. ᾿Ἐσεξὼν] Ἑσσερων 93. ες Εσξων 302. καὶ ᾿Ἐλεαλὴ] και 
ἐλαλήσεν 1Π|, (ΧΙΙ, τορ, 302. πηᾶγρ. αἱ ἴῃ Ἐά.) 24, 26, 40, ξῖ,οΙ, 1ού, 233, 301, 30ος. κἂϊ ἐλώλη (σοττ, υἱ ἱπ ΕΑ.) 90) 104. και Ε- 
λεηλα 93. καὶ Ἐλεηλὴ 144. καὶ Ἐλεαδῃ 230, 306. καὶ Ἐλεάλε Οὐοπιρί. ἕως Ἰασσὰ] , Ιασσα (ΧΙΙ. ται. ἴῃ ἸΏΔΓΡ. Ιασσα) 24, 26, 1ού, 233, 301. εὡς Ἰασσῃ 6, 40.» 93, 306. εωὡς ἴασα 48, 51. εὡς Ισσα 62. εὡς Ἰασὴ 230. ΒΑθεῖ Ἰασσὰ ἴῃ οἰαγαξ, ηΐποσα ΑΪς 
ἠκάσϑη] καὶ ἠκεσϑὴ το. 

᾿ 
μετὰ 

χ, 
Ἵ φωνὴ αὐτῶν] ἡ φωνή αντης ΠῚ, ΧΙ, 



Η ΣΑΊΙᾺΑ Σ. 

κεῷ. Χχυ. 
ς. σϑὴ ἡ ἀπῆν: αὐτῶν" διατᾶτο ἡ ὀσφὺς τῆς Μωαξίτιδος βοᾷ, ἡ ή ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται. Ἡ χαρδία 

τῆς Μωαξίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ ἕως Σηγώρ᾽ δάμαλις γάρ ἐς! τριετήρ' ἐπὶ δὲ τῆς ἀναξάσεως Λεεὶϑ, 
6. πρὸς σὲ χλάίοντες ἀναβήσονται τῇ ὁδῷ ̓ Αρωνιείμ' βοῷ, Σύντριμμα καὶ σεισμός. Τὸ ὕδωρ τῆς 

βμνι Νεμηρεὶμ ἔρημον ἐςαὶ, χαὶ ὃ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει" χόρτος γὰρ χλωρὸς ὃχ ἔςαι. 
. τῶς βέλλει σωδῆναι ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγ[α ἼΑραξας, καὶ λήψονται, αὐτήν. Συνῆψε γὰρ 

Μὴ χαὶ οὔ-. 

ἡ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαξίτιδος τῆς ᾿Αγαλεὶμ, χαὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τ φρέατος τῷ Αἰλείμ. 

τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Δειμὼν πλησθήσεται. αἵματος, ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Δειμὼν Αραάξας, χαὶ ἀρὼ τὸ σπέρ- 

τ Μωδδ, καὶ ἌΜηΣ: χαὶ τὸ χατάλοιπον "Αδαμα. 

ἈΠΌΟΣΤΕΛΩ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν" μὴ πέτρα ἔρημός ἐς! τὸ ὅρος ϑυγατρὸς Σιών; Ἔσῃ γὰρ 
ὡς φετεινα ἀνιπαμένου νοσσὸς ἀφῃρημένος, ἔση ϑυγάτηρ Μωδξ, ἔπειτα δὲ ̓Αρνῶν πλείονα Βε- 

λεύου, ποίει τε σχέπην πέγϑους αὕτη διαπαντὸς, ἐν μεσημξρινῆ σκοτίᾳ, φεύγουσιν, ἐξέςησαν' 

"ς 

Ν, 9 ρο ξ΄ Ζ. ε. φ΄ ΄ Ὁ) φ΄ ς μ. 9 Ἁ 4 

. μὴ ἀχϑής, Παροιχήσουσί σοι οἱ φυγάδες Μωάξ- ἔσονται σχέπη ὑμῖν ἀπὸ προσώπου διώχοντος, 

ὅτι ἤρϑη ἡ συμμαχία σϑδ, χαὶ ὁ ἄρχων ἀπώλετο ὁ χαταπατῶν͵ ἀπὸ τῆς γῆς., Καὶ διορϑωθήσε- 

24, 56, 40, 70, τού, 394, 307, 3908. κραυγὴ αὐτῶν 22. ἡ κρανγὴ 

αὐτῶν 86, 48, ς1, ὅπ, 90, 93, 144) 147, 233: 391: φωνὴ αὐτῆς 
(ομγδο ἡ) 41. βοᾷ} ἀ- Ψ ἀντ 49. βοζ--βοβ τ" εἷς ἴπιοοπ]. ἴε4.] 
α δἰβεσειιτ. οὐ ἱβίογπιθά, κι, τού, 144. ἡ ψυχὴ “Σηγώρ! ἴῃ σοτ,. 
ἔς4.] α ουτὰ ἱπιατωρά, 302, 3905. ἡ Ἷ ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται] α το. 

ν. Ἡ καρδία] και καρδια 41. ἐν αὐτῇ] ἐν εαντὴ ς, 70,90,93, 
104, 1οῦ, 144.» 147) 233, 301, 304, λο6, 307. Οοπιρί. ΑΙεχ. ἕως 
Σηγώρ] τως Σιγωρ 436, 56, 48, 93, 144)147. ἔρι τριττῆς] ττ. 70, 
407, 3.083. ἐπὶ δὲ τῆς ἀναξάσεως] καὶ δὲ γο, 307, 308. ἐπι δὲ τῆς 
αναπαυσεως (9). ταδτρ. υἵ ἰπ ἘΔ.) ΟΡ. Δϑεὶϑ] α (αὐάϊ:. ἴῃ 

ΓΑΔΓρ.) ΧΙ], τῆς Λαιϑ ο2, 36, 48, ό2, το9, 147, 302, 3ος, 307, 208. 
τῆς ΛΗΘ 23) 51, 90, 97, 144).233», 239, 306. ΑἸά. (ΑἸεχ. οὐπὶ Λεεὶϑ' 
ἴῃ ομαγαές. τηΐποσθ) τῆς 24, 26, 499 τοό. τῆς [λό γο. τῆς Λεειᾷ 
93. τὸ Λβειϑ 228. τῆς Λεδιειϑ᾽ 301. τὰ Λϑιϑ' 304, 300. τῆς Λεὴϑ' 
Οομρί. πρὸς σὲ] ροπὶξ ροίξ αναδησονται 22, 36, 48, ς, 62, 9ο, 
144.147, 233. α 93. ἀναδηήσονται] αναξησεσϑε (πιάγρ. υἱ ἴῃ Εα.) 
ΧΙ. κα ο3. 

25, 36, 48, κτ, 62, 93, 1475. 8301. τῇ οὐῳ Αρενῖμν 70. εν τῇ οδὼ 
Ἄροηεμι 90. τῇ οδὼ Αρώειμ τορ, 3ο(, 30ς. ἐν τῇ οδω Αροκιμ 144. ἐν 
σῇ οδὼ Αρξνιειμ 233. ἔς, ἤπε ἐν, 304, 307. 308. τῇ ὁδὼ Αρωνιίμ; 
Οοπρί. βοᾷ ἅς. δ ἢπ. οοπ).} α τος, 32ος. Συύντριμμα] -" και 
ταλαιπωρία 22, 36, 48, ξι, 62, 90, 93, 144. 1479, 228, 233. καὶ 
σεισμός} καὶ συσσεισμος 7γο. καὶ σισμον νὰ 801. 

Ψις Θεοῖς. 
ΨΊ]. τῆς Νεμηρεὶμι} τῆς Νεδρειμι 24) 1ορ, 233, 302, 300. ΑἸά. 

της Νεμξριας 26. τῆς Νεμιίρειμ, 41. τῆς Νεδρωειμν 49. τὴς Νεῦρι 
62, τ4). τῆς Νεῦδριμ γο, 95), 228, 307, 308. ΟΟπιρὶ. ΟΘεοῦρ. τῆς 
Νεΐρει 99, 93, 144. τῆς Νεμδρειμ 1το4. τῆς Νεμρειμ, τοῦ. ΑἸεκ. 
τῆς Νεξρειν 239, 306. τῆς Νέκρειν 201. τῆς Νεμριμ 304. δῖαν. Μοίᾳ. 
τῆς 'Νεέδειμ 3ος. ἔρημον ἔςα!] -᾿ καὶ ξηρανθήσεται 45, 36, 48, ξ1, 
65, 93» 147. (ΑἸεχ. {00 κ( ἴῃ σμδγ. πιθ.) ἐρῆμον ἐςὶν 301. καὶ ὃ 
χόρτος αὐτῇ, ] Ἔ πας 25, 36, 48, ς1) 62, 9ο, 93, 144, 147,33. α7Ο, 
304, 307, 308. καὶ ὁ χόρτος αὐτὸς τορ, 302, 30ς. λα αὐτῆς 301. 

ἐχλείψει] α 7γο, 394, 307, 208. ἐχλυψη ((ο) 14). 
ΨΙΙ. μέλλει] ἀναμένει 3Ὁς. - καὶ λήψονται] καὶ καταληψονται 

70, 304) 307, 308. 
ΥΙΠ. τὸ ὅριον] το ορος 11. τὲ οριξ 22, 48, (ς1. οογῦ. πιᾶγρ. 80 

εδάεπι τηδῃι}) 62, 90, 144) 147. κα 93- 
λεμν ΧΙ], 24, 49, τοό, 301. Οομρ]. Αἰεχ. τῆς Αγαάλλιμ 25, 36, ς1, 
233. τὴ Αγαλειμν 23,) 14). τῆς Γαλειμ 26. τὴ Αγαλλιμ 48. τῆς 

Ἑαλλιμ 7γο, 304, 307. τὴ Αγαλλειμ 90, 144. τῆς Γαλλειμ 239, 306. 

τη Γαλλιμ γο8. τῆς Αγάλιμ 3099. Θαϊλὶμν Θεογρ. καὶ ὀλολυγμὸς 
αὐτῆς] καὶ ὃ ολολυγμος ἀυτῆς 934. ἕως τῷ φρέατος] ὡς τε φρεᾶτος 
9:- ἕως τὸ φρέατος τὲ Αἰλείμ] α 2, 70, 204. τὸ Αἰλείμ) “Ἢ ολο- 

λυγμος ἀντης ΧΙ], 48, ς΄, 87). (ΑΙεχ. ΠΡ δ ἦπ Ὁὁμαγδές, πηΐποτθ.) τὸ 
Αἰλεῴ. ολολυγμος ἀντῆς 22. τ8 Ἐλειμν 24) 26, 41, 93. 104) 301. 

«8 Ελειμ ολολυγμος αὐτῆς 90, 07, 1445) 218, 209. (ομρὶ. ΑΙά, ὥς, 
ἡ τῷ ἔλιμ, 01. τὰ Εαλειμι ΄ορ, 302, 30ς. τὰ Ελιμ 233. 

ΙΧ. Τὸ δὲ ὕὅϑωρ] το γαρ υδωρ 87, ο15) 97. 228. Οοχηρὶ. Αἰά. τὸ - 
Δειμὼν} το Ρεμμὼν Π], (ΧΙ]. τπᾶγρ. Διμὼων) 22, 26, 46, 41, 48, 40. 
(ξ 1. σοττ. τηδῦρ. τὸ Δεηδων) 93) τού, 2323» 30ς, 306. Οοέεχ υπὺ5 ϑεῖ- 

ε[). (ςξίετὶ ῬΡεμων.) τὸ Δηξὼν 22. τὸ Διμὼν (ςο ἰη)} 24. τὰ. Ῥεμ- 
Μο: ἹΥΝ. 

τοῦ» 302, 300. 
τῇ ὁδῷ Αρωνιείμ} τῇ οϑω Αϑωνιειμ 111. ῥγεεπηϊεῖ. ἐν ᾿ 

᾿μος ἐξᾶς 245) 87, 97» 228. ΑΙά. 

Ἔ καὶ σύντρι-.᾿ 

τῆς ̓ Αγαλεὶμ] τῆς Αγαλ- 

ἱκὼν 65, 147, 301. τὸ Δεηδων γο, 307. τὸ Ῥειμμὼν 9ο. τὸ Διξων 
915 1ο4. ΟΟμρὶ. τὸ Δεῦων 97, 228. Αἰά. τὸ Ρεμμιν 1ο9, 302. τῆς 
Ῥεεμὼν 144. τὸ Δεημων 304. τὸ Δεεδων 300. τὸ Δειξὼν Οεογς. 

(Ἰπἴτα Δεδῶν) πλησθήσεται αἵματος] ἐρῆμον εξαι 490. κ 9). ἐπὶ 

Δειμὼν]} ἐπὶ Ρεμμων 1Π|, ΧΙ], 22, 26, 36, 41, 48, 49, ς1,) 62, 93, 
109, 147,» 233» 301, 302) 3ος, 306. επιὶ Δηδων 23. ἔπι Διξων ΟἹ, 
104. ΟΟπιρί. ἐπὶ Δεηδων 7γο. ἔπι Ρεέμμων 90, 144. ἔπι Δεξων 97, 
228. ΑἸά. ἐπὶ Ῥεμμξδων τοό. ἐπι Δεηδων 307). ἐπὶ Δεεδων 2300. 
᾿Αραξας] τροσϑήκας Οοπρ!. καὶ ᾿Αριὴλ] καὶ Αραηλ 304, 307. 
καὶ τὸ κατάλοιπον] καὶ το κατάλειμμα 70, 304) 307, 393. Αδα-᾿ 
μα] Βδεμα 62, 147. 

1. ᾿Αποςελῶ] ρῥγοῃηῖτζ. καὶ τόρ, 301) 302, 300. ᾿Απορελῶ--τὴν 
γ5ν} εξαπ ον τὸν ἄξανον Κυριε; τον ἐξεσιαρην τῆς γης. τοό. ἀπο- 
σελῶ ἀμνὸν χυριεύοντα ἐπὶ τὴν γὴν Οοἴρ!. ὡς ἑρπετὰ] ὡσει ἐρπετα, 

ἐπὶ τὴν γὴν] ἐπι τῆς γῆς 41. μὴ πέτρα] με τε- 
πέτρα δε. τὰ Β. οοπι. 1..30ς. ἔρημός ἐρι] ἐρη- 

τὸ ὅρος] κα Τὸ (ροῖεα ἐἀάῖε.) 40. 
το υδὼωρ φο; 144. τὸ ὄρος ϑυγατρὸς Σιών] τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μα Σιών 
8. ΒαγπᾶΡ. ἘΡ. Οαἴῇ. δ. 11. ϑυγατρὸς Σιών] α ϑυγατρος (ΧΙ]. δ4- 
ἀϊτ. ἴπ τρᾶγρ.) 26, 41) 40, 1ο9. 301, 302. ΓΩΙΓΏΣ. τῆς 22) 48, ςΙ, 62, 

70, 90, 93, 97» 104, 144. 1477) 300. ΟΟπιρὶ. τὸ Σιων τού. βαθεῖ ϑυ- 
γατρὸς ἴῃ ομαγαᾶς. τηϊθογε ΑἸεχ. 

11. ἜἜση , γὰρ --ἀφηρημένος] ἔσεσϑε γὰρ ὡς πετεινε νεοσσοὶ ἀνικ]ά- 

μένοι νεοσσιᾶς ὠἀφηρημένης. 8. ΒαγηδΌ. ]. οἷ. ὡς πετεινῷ ἀνιπ]αμένε} 
ὡς ττηνε ανιπαμενου 41. νοσσὸς ἀφηρημένος] νεοσσος ἀφηρημενος 

ΧΙ], 23) 24) 36, 41, 48, 40, 51, 62, 70, 90, 91) 97, 144. 233, 306, 
307, 308, 9ο9. ΟΟτηρ]. ΑἸά. ΑΙεχ. νεοσσας ὡς ἀφηρήμενος 1ο09, 304. 
ἀφηρημένος} αφηριμενη (ῆς, ρυπέιῖ5 ποίδι.) 93. ὡς αφηρήμενος 30ς. 
ἔσῃ, ϑυγάτηρ] αὶ ἐσῃ 26, 41, 409, 104. Ιοὔ, 1ο9, 233», 301, 302, 306. 
ἐσὴ ϑυγατερ 62, 147, 304, 307, 308. ϑυγατερ (ον ἐση) 87. οἵ, 
97» 228, 309. Οοπιρὶ. ΑΙά. μδρεῖ ἔσῃ ἴῃ ομδλγ, πιΐμ. ΑἸεχ, Μωδδ] 
Σιων 93. ἔπειτα δὲ ᾿Αρνῶν) επι δὲ Αρνὼν 3901. ὡλείονα] τσιονὰ 
πιαγρ. 80 εδάεπὶ πιᾶπ}) 233. τριονώ (0) 301. 

1. τοίει τε σκέπην] -ἰ- αὐτοῖς 22, 36, 48, ς1, 90, 93, 144. 

ποιεῖτε (ἢς) σκεπὴν 70, 228, 206. Οοπηρί. τοιειται σκέπην 104, 301. 

τοοιῇ τε σχεπὴν 1ο6. τῆοιει τε σχετείν αὐτὰς 147. ποιείτω δὲ σκέπην 
“π'ν- 

τρᾶς 36. 228. 

40ς. σκέπην] σκέπειν αὐτοῖς 62. σκέπην τίνϑες] ἴ΄. 40. 

ϑους] πενϑὸς 14). αὕτη διαπαντὸς} α αὐτὴ 22, 48. ξ1, 62, 90, 93, 
1445) 147. αὐτὴ διακαντος 24, 306. αὐτῇ διαπαντος 26, 40. 70, 97», 
τού, 428, 302, 304» 301, 308, 309. ΟΟπηρΙ. ἐν μεσημξρινῇ σκοτίᾳ] 
ἐν μεσημξδρια κάι σκοτεια 230. ὅσ, ηἰῇ σκοτιὰ, 306. φεύγουσιν} 
φευζονται γο, 307. 308. φεύγουσιν --“Μωδ 1 ἴῃ οοη. 764. α οὔτ ᾿π- 
τετηλεὰ, 294. μὴ ὠχϑῇς] μὴ απ᾿ ἀρχης 11], (ΧΙΙ. πιαγρ. υἱ ἐπα ἘΕά.) 

(22. εχ ςοιτ.)} 24) 26, 40. τού, τος, 233» 301, 302, 3ος, 300. μὴ 
απαχ,ϑὴς 41, 3.06. μὴ αχϑέσϑεις ό2, 142. μὴ αχϑέσϑης ({γ}140. 
ϑὲεσ Ρυπᾶ!5 ποίδϊ.) 94. μὴ απαχϑεις (ἢς) 239. 

ΙΝ. Παροικήσεσί σοι} αὶ σοι 237 41, τού. Πρεῖ σοι ἴῃ ᾿ οἰιαγαᾶ. 

τη. ΑἸεχ. Παροικήσεσι--Μωάθ] Ἐσος ρνοψείγεϊ ρεν πιε σεεοίίοη! σά ἐς 

δ ν χος Τατ!. οἱ φυγάδες] α οἱ γο, 307, 3.98. ἔσονται] ἔσονται 

γὰρ ΑΙεχκ. ἔσονται σκέπη ὑμῖν] ἐσονται σκεπὴ ὑμῶν 49, 302, 3ος. 

ἡ συμμαχία σου] -[- συνετελεσϑη ταλαιπωρία 40. τού. ΑἸεκ. καὶ ὁ 

ΙΪ 



Ψ' 

ΗΣΑΙΑΣ. 

ται μετ᾽ ἐλέες Ὁρόνος, χαὶ χαϑιεῖται ἐπ᾿ αὐτὸ μετὰ ἀληϑείας ἐν σχηνῇ Δαυίδ, χρίνων χαὶ ἐχζῃ-. 

τῶν ἀρίμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην... ᾿Ηχέσαμεν τὴν ὕξριν Μωδξ, ὑδριςῆς σφόδρα ᾿ Ὁ 6. β 

γίαν ἐξῆρα" ὄχ, ὅτως ἡ μαντεία σου, ἐχ ὅτως. ᾿Ολολύξει Μωαξ, ἐν γα. τῇ Μωα τι ἣ ΛΥΤΕΣ γι 

ὀλολύξεσι" τοῖς χατοικϑσι δὲ σὲϑ μελετήσεις, χαὶ ὃχ ἐντραπῆση. Τα πεδία ᾿Εσεξων πενϑήσει, 8. 
᾿ νι 3 “΄ )» τὸ Ὁ, ἢ ς΄ ΟΝ 

ἄμπελος Σεξαμᾶ". χαταπίνοντες τὰ ἔϑνη, χαταπατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτῆς, ἕως Ιαζήρ ὃ μὴ 
ε 2 ΄ 9 7 ΄ ΝΗ . - 

συνάψητε, τλανήϑητε τὴν ἔρημον, οἱ ἀπεφςαλμένοι ἐγχατελείφσϑησαν, διεδησαν γὰρ πρὸς τὴν 
ε. »,͵, “ι΄, ΚΓ ὅδ. ν 7 Ἂ 

ϑάλασσαν. Διατᾶτο χλαύσομαι ὡς τὸν χλαυϑμὸν Ἰαζὴρ ἄμπελον Σεδαμά τὰ δένδρα σε χατέ 
δ ἊΝ" »Ὃ“" "  ΟΥΝΝ »" »" ῬΑ Ν ΄ Ἔ 

ἔαλεν ᾿Εσεξὼν χαὶ ᾿Ελεαλὴ, ὅτι ἐπὶ τῷ ϑερισμῳ χαὶ ἐπὶ τῷ τρυγήτῷ σὰ χαταπατήσω, χαὶ “σὰν 
ἰδ Ν ΄ 2 ἰδὲ 2 ΄ Ν 3 ρ 3 

τὰ πεσᾶνται. Καὶ ἀρϑήσεται εὐφροσύνη χαὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων, χα! ἐν τοῖς ἀμπε- 
; Ἵ» 9 χε ’ 4 ΄ 

λῶσί σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται, χαὶ οὐ μὴ ππατήσουσιν οἶνον εἰς τά ὑπολήνια, “σεπαυται γάρ. 
2 ᾿ ΄ 3 Ν ν 9 ΄ ς ᾿, “3 7 : 

Διατἔτο ἡ χοιλίᾳ μου ἐπὶ Μωὰξ ὡς χιϑάρα ἠχήσει, χαὶ τὰ ἐντὸς μου ὡς τεῖχος εγεχαίγισας. 
; Η ῷ ΝΜ .Ν ρ, ρ ἙΝ 9 ΄. 9... Ν 

Καὶ ἔςαι εἰς τὸ ἐντραπηναΐ σε, ὅτι ἐχοπίασε Μωὰξ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς, καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ 

ἄρχων] κα καὶ ὅ2, 147. κόρ, 392. ὃ καταπατῶν] Ρτβπητε. καὶ 
208. ἀπὸ τῆς γῆς] ἐπὶ τῆς γηῆς 1Π|, ΧΙ], 24, 26, 4ι, 40, τοό, τορ, 

230,5) 301, 302, 3ος; 206, 309. Αἰά. τὴν γὴν 22, 26, 48, ς1, 62, 90, 

93» 144, 147, 233. 
Ν. μεῖ ἐλέᾳ:] μετ᾽ ἐλεῖ 36, 48, ςΙ, 00, 144. (147, 233. υἱ νἱά6- 

(0)  ϑρόνος] ργδπηίτε. ὁ 41, 391. ϑρῆνος το4φ. καὶ καϑιεῖται] 
. κᾶι καϑίσηται 93. καὶ καϑιε 300. ἐπ᾿ αὐὖὐτΒ} μετ᾽ αὐτε 56, 70, 
404, 307, 308. επ᾿ αὐτᾶς 1ορ, 302, 30ς, 3200. ἐπ᾿ αὐτὸν 301. 
μετὰ ἀληϑείας} α 23. ἔν σχηνῇ Δαυὶδ] ἐν σκέπη Δαυιδ 22. καὶ 
ἐκζητῶν κρίμα] καὶ ἐκζητῶν κρισιν 22, 26, 48, 62, οο, 144, 147,233. 
καὶ ἐκζητων κρηματὰ τορ, 302, 3ος. “καὶ σπεύδων] καὶ σπευδω 93. 
δικαιοσύνην] ργαεπηϊτῖ, εἰς 22, 36, 48, ς1, 90, 144. επι θικαιοσυνη 62, 
147. ῬγΟΤΉΪΝ τ. ἐπὶ 93, 233. 

ΝΊ. ὑδριςὴς “ὅζο. 44 ἢπ. Τοπ).] τοπεέμπιειϊοίμς οι υαϊάε : “μρενδία 

δὔμδν εἰ ἐπίαγία εἴμς, εἰ ζαγον ποπὶ βομε ἀἀἰϊοϊπαιίο μα, ποὴ βε. Ἡϊετοη. 

ὑδριρὴς σφόδρα] υδριφης ἐς! σφοδρα 26. υξριςη σφοδρα 40, 97, 104, 

τοό, (147, 301. υξ νἱΔεῖυτ.) 2099. υδριςης ἐξὶ 233. ὑξριςὴν σφόδρα 
ὍοΙΡ. ὑδριςα σφόδρα. ΑΙ4ά, τὴν ὑπερηφανίαν] -Ἐ αὖτε 2:2, 36, 48, 
51) 62, 70, 90, 93, 147, 233, 239, 301) 304, 3ο6, 207, 308. (ΑΙεχ. 
ὯΩΌ Χ ἴῃ ομιαγαξξ. πηΐποτθ.) νπερηφάνου 24. -Ἐ σου 309ς. τὴν ὑπε- 
ρηφανίαν---Μωδξ ἴπ οοπι. {64.] τὴν ὑπερηφανίαν καὶ καὶ ὑδρὶς αὐτῷ καὶ 
αὶ μηνὶς αὐτῷ εχ, ἅτως ἡ μαντεία σου. Ἔχ, ὅτως ὀλολύξες Μωὰδ (0) 
εοσρ. ἐξηρα] ἐξηρας 1Π1, 26, 49, τοό. ἡ υξρις αντα καὶ ἡ μῆνις 
αὐτε ΧΙ]. τρᾶτρ. ἧς, πἰἢ καὶ ἡ υθρις, 24) 87, 91, 97. 104. ΑΙά. 
εξηρε, καὶ ἡ υδρις αὐτῇ καὶ ἢ" μῆνις αὐτῷ 22, 48. ἐξηρεν καὶ ἡ νῦρις 

αὐτὰ 23. ἐξηρανε, καὶ ἡ υξρις. αὐτε καὶ ἡ μῆνις αὐτῇ 16, 228. 
Ἔ καὶ ἡ υδρις αὐτῇ καὶ ἡ μηνις αὐτῇ ςι, 62, 90, 93, 109, 147, 230. 
3ο2ῳ 3ο6. (ΑἸεχ. ΔΙ δςξ ἴῃ ομαγαίς. τηΐποσθ.) -Ἡ ελάεπι, ουΠ) μνημή 
Ρτο μῆνις, 301. -Ἐ εδήςη), ἤπε αὐτῇ {ξουηάο, 3904. -Ἐ καὶ ἡ νέρις 
αὐτὰ καὶ μῆνις 70. εξηραν καὶ ἡ νῦρις αὐτε καὶ ἡ μῆνις αὐτῇ 144. 
εξηρανας 233. -Ἐ καὶ υξρις αὐτα καὶ ἡ μῆνις 307, 208. ἐξηρας και 
ἡ υδρις αντα και ἡ μῆνις αὐτῇ 3209. καὶ τὴν ὕδριν αὐτῷ καὶ ἡ μῆνις 
αὐτῷ Οοτρ. ἡ μαντεία 'σου] τα μαντεῖα σου 22, 36, 48, ξ΄, 90, 
144. ἡ μαντείᾳ ἐν Μωὰξ γ Οοάϊοεβ ϑεγρὶ!. α ἡ Οοπιρι. οὐχ. οὕ- 
τως. 231] τοῦ. Οοιηρι. 

ΝΊ1. Ὀλολύξει Μωδξ] ολολυζει Μωαξ τ47,.228. ΑΙ4. ἐν γὰ 
ὅς. δά βη. οοτη.} βγμίάεπι ἱπ Μοαδ ογιπει κἰμίαδμπε - ἀαδίμαιονίδας διε. 
Ἴεπε Ῥε(οιὴ νιεάμαὀενὶς δὲ ποη σοηζεπάοτὶς. Ἠϊετοη. ἐν γὰρ τῇ Μωαξί- 
τιδι] εν γὰρ τῇ Αμωαξιτιδὶι 49ς. πάντες ὀλολύξασι]) πάντες ολολυ- 
ξουσι Χ]1. τοῖς κατοικῶσι---Τ' ἃ πεδία ἴῃ οοπ,. ἴε4.] τοῖς κατοικδσι 
δὲ τοῦχον οςρακινον' (ἴῃ ΤΠΔΓΡ. Π. ες, τοῖς κατοιχᾶσι σεϑ' μελετησις) 
μελεϑήσεις. (Ης) ἡχεσιν οδυνηρον (οι οδυνηρον ρυπέεῖα ποίαϊ.) μελος 
ἐντραπήσεται τὰ τέδια 22. τοῖς κατοικῶσι δὲ] ἐν τοις κατοικεσι 
24. και τοῖς κατοικξσι 40, 230, 306, 309. κα δὲ 70, τοῦ, 394. τοις 
δὲ κατοιχεσι 301. ῥγφπηϊεῖ, ἐν (ὐοπιρί. τοῖς κατοικᾶσι δὲ σὲϑ᾽] οἵ 
χατοικᾶντες εἰσὶν ἐν δεσὲϑ' 18 (οάϊοες ϑεγρῖ, σὲϑ' μελετήσεις] δε- 
σηΝ μελετησεῖς 24. Τοιχον οξράκινον μελετησεις (56. πιαῦρ. τῇ. ροΐζεγ. 
δὲσεϑ) 48, κι, ὅ2, 90, 144, 147. δεέσεϑ μελετήσεις 41, 40γ τού, 439, 
302, 396. Σεδὲκ μελετησις 70, 307. τοιχῶὼν οςρωκχινῶν μελετήσεις 
93. Σεδεκ μελετήσεις 204, 108. δεσεϑ μέλετησις 300. καὶ οὐκ 
ἐντραπήση] Ἴχδσιν οδυνηρον μέλος ἐντραπήσεται 36, 48, (ς1. πιᾶγρ.) 
ὅ2, 90, 144, 147. και ου ἐντραπήσονται 41. ἡχησδσιν ὁ Δαδηρον 
(ἢς) μέλος ἐντραπήσεται 93. χαὶ οὐκ ἐντραπησετῶι 233. και οὐκ 
ἐγτραπησεῖ 101. 

ΝΗΙ. Τὰ πεδία ᾿Εσεξὼν] τὰ πεδια Ἐευσεξων 62. τὰ πεδια ((ογ. 
τσαιδια) Σεθων 301. Ἐσεβὼν] Ἠσεξὼν ΟοπηρΙ. ποινϑήσει] α 93. 

ἀμπελὼν οἡ. ΟΟΠΡΪ. 

τοῖς ὠμπελῶσί σου] κ ἐν 22. κα 301. λ και 300. 
, σονται] οὐ μὴ εὐφρανϑωσι 22, 36, 48, 40, ξὶ, 62, 90, 93, 144) 147, 

πενϑήση 3.04. ἄμπελος Σαξαμα] ἀμπελος αμὰα 423. ἀμπελος 
Αξαμα 90, 144. ἄμπελος ἐν Σαδαμα 3201. Σεξδὰμα] Σαδαμα 
(22, 48, ξ1, τος, 302, 3ος, 306. ἢς ἱπῆ) 26.ἁ Αδαμα (Ἰπῆα Σαδα- 
μα) 90, 144. καταπίνοντες τὰ ἔθνη] καὶ πίνοντες τὰ εϑνὴ 23. 
κα]απατήσατε] καταπατησεσιν 301. καϊαπατήσαντες Οοπρὶ. τῶς 

3. “Ὁ ᾽ Α 
ἀμπέλους αὐτῆς] , τας 301. ἕως Ἰαζὴρ] ἕως ᾿Ιαφεὶρ ΑΙά. ἕως 
ἸΙαζὴρ---ολανήϑητε) ἕως εἰς Ἰαζὴρ, καὶ μὴ συνάψητε, ἕως εἰς Ἰαζὴρ, 

ἐπίςητε πλανήϑητε 4 Οὐάϊοεβ δεγρὶ. οὐ μὴ συνάψητε) α οὐ μὴ 22, 
48. συναψατε ςξῖ, 62, 90,93, 144. 147. ὁὶ μὴ συνάψετε 7ο. οἱ ὦπε- 
ςαλμένοι) -“ απ᾽ ἀυτῆς 22, 23, 3065 48, ς1,) 2, 87, 90, ο1) 97» 144, 
147, 248, 399. ΟΟπηρΙ. ΑἸά. (ΑΙεχ. ὧι χα ἴπ ομιαύ. πιϊηΏ.) -Ἑ παρ᾽ 
αὐτῆς 93. “Ἐ οἱ εξ αὐτὴς 233. ἐγκατελείφϑησαν] κατελειφϑησαν 
91, 97. 104) 228, 300. ΟΟρΙ. τρὸς τὴν ϑάλασσαν] τὴν ἔρημον 
(οπη!ο προς) 1Π1, 26, 41, 49, τού, 301. προς τὴν ἐρημον (Χ1]. τηδγρ, 
αἱ ἴῃ ΕΑ.) 233. τηᾶγρ. ἃΌ εδά. ἢ. λα πρὸς 22, 48, ξ1, 62, 70, 90, 91, 

9357γ97. ἴορ. 144.147»9228,302, 304) 3ος, 306, 307, 308. (ομρὶ. ΑΙ: 

εἰς τὴν ϑάλασσαν 87. “Ἐ καὶ τὴν ἐρῆμον 230. 
ΙΧ. Διατᾶτο κλαύσομαι) καὶ διατετο κλαυσονται 70, 307, 308, 

διατετο κλαυσοντᾷι 304. ὡς τὸν κλανϑμὸν]} εἰς τον κλαυϑμον 48. 
Οοπρ. Ἰαζὴρ] Ιαζειρ 22, 36, 48.. ἄμπελον Σέδαμα] ρταπηῖῖ. 

τὴν 22, 36,48, ς1,) 62, 90, 93. 144) 147» 233. ἄμπελον Σαδαμα 23. 
ἄμπελος Σεδαμα 40. τού, 3061. κατέδαλεν Ἐσ.] κατεδληϑη Εσ. 
22, 36, 48, ξτ, 62, 909 93.» 144, 147. κατεδαλεν Σεξων 301. χατε- 

λαξεν Εσ. 304. καὶ Ἐλεαλὴ] και ἐλάλησεν 111, (ΧΙΠ. πηᾶτρ. υἱὲ ἐπ 
Ἑά.) 26, 87, 90, 91, 97, 104.) 1οό, 228, 239, 301, 306, 300. ΑΙά, 
χαὶ ἐλάλει 24. και Ἐλεηλα 62, 147, 2332. καὶ Ἐλαιηλα ((γ]]Δθὰ ἂν 

Ῥυπέξς ποῖα) 93. καὶ Ἐλεαλὲ ΟοΙηρ!. ὅτι ἐπὶ τῷ ϑερισμῷ] καὶ οτι 
1Π|, 41, τού, 301. ετι ἐπὶ τω ϑερίσμω 26. -Ἐ σε ὅδ, γο, 147, 233» 
404. ετε ἐπὶ τω ϑερισμὼ σου 230, 306. ΠΑθεῖ ὅτι ἴῃ “δμαγϑέξ. πηΐποσε 
ΑΙἴεχ. καὶ ἐπὶ τῷ τρυγητῷ σου] κα ἐπὶ 22, 36, ξ΄, 90, 144, 233, 

304. καὶ τῶ τρυγήτω 93. καὶ ἐπὶ τῷ τρυγητῶ οἴνου 85ϊαν. Μοίῃ. 
καταπατήσω)] καταλειμὰ καταπάταντα ἐπὶ σε (υι νΙ ἀεί) 22. κα- 

τάλλαγμα καταπαάτεντων ἔπεσε 36. καΐαπλεγμα καϊαπατεντων επε- 
σεν 48. καΐαλεγμα καϊαπατεντων ἐσπευσεὲ ςτ. καΐαλεγμα καΐαπα- 
τδντων ἔπεσὲν 65, 00, 93, 1445233. καὶ σαντα τατήσω τοῦ. 302. 

καταλειγμὰ (Πς) κατα τάτων ἔπεσεν 14). καὶ πάντα πσεσᾶνται] 
και ἀπανταὰ σέσενται Χ]1,26. και ἀπαντὰ πεσεῖται 24. 

τα τίσειται 36, 48, 62, 90, 93, 144. 147. 233) 30ς. 

καϊαπεσανται 304. 
Χ. ἐκ τῶν ἀμπελώνων] ἀπὸ τῶν ἀμπελωνὼν σου 24, 490. εκ τὼν 

Ἔ σου τού, 233, 301, 206. ΑΪεχ. 

χᾶαι πῶν- 

και ὥαντο 

ν» καὶ ἐν 
αὶ μὴ εὐφρανϑή- 

233. ἃ μὴ εὐφρανϑησεται 230. ΑἸά. καὶ μὴ πατήσασιν] καὶ μὴ πατη- 
σωσιν 49, 62, 90, 104, 1ο9, 147, (233. οἱ ν]άἀεῖι1) 302. Οομηρί. ΑΙά. 
οἶνον] οἱ ττοδὲς 26. ροηΐξ ροξ υπολήνια 70, 307, 3298. κ 232. εἰς 
τῶ ὑπολήνια] κα εἰς 26. πέπαυται γὰρ] -᾿- κελευσμα 22, 36, (48. 
τ “Ὁ ὅ2, 90, 93») 144, 1475) 228. (ΑΙεχ. 0 Χ ἴῃ οδαγαξς. τηἰ- 
πόζα.) 

ΧΙ. ἡ κοιλία μου] ἡ καρδια μου 239, 32.066. καὶ τα ἰντός μου] 
καὶ τὸ ἐντὸς μου 233. ὡς τεῖχος] ὡσει τεῖχος ΧΙ], 22, 23, 24, 26, 
48,49, 51), γ0, 90, 91, 93, 97) 104) τού, 1ο0, 144, 147, 228,33, 
301, 302, 304) 307, 308. (οπηρί. ΑἸεχ.  ἐνεκαίνισας} ρταρπηῖιῖ. ὃ 
ΧΙ, 29, 245) 26,41, 48, 49, ξ1, ό2, 70, 90, 93) 1ού, 144, 147, 233, 
230, 301, 3ο6. (ΑἸοχ. ἱπίες Ὡποο5.} ᾿ 

ΧΙ]. εἰς“ τὸ ἐντραπῆναί σε] ὡςε ἐντραπηναι σε 22, 26, 48, ςτ, 62, 

) ΚΕΦ. ΧΥΊ. 

9- 

1. 

11. 

[2.- 



ΚΕΦ. 

ΗΣΑΙΑ Σ. 

ΧΥ!. 
: ; ρ Ὡ“ Ζ΄ 3 ρ, ρ, 

18. χειροποίητα αὐτῆς, ὥςε προσεύξασθαι, χαὶ οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν. Τᾶτο τὸ ῥημα ὃ 
35. Ὁ ΄ ΞΒ..: Ν ε [οὶ , ρ᾿ »Ἴ 

ἐλάλησε Κύριος ἐπὶ Μωᾶξ, ὁπότε ἐλάλησε. Καὶ γῦν λέγω, Ἔν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισϑωτβ ἀτι- 
ε ΄ ΄-ς δῷ ρῸ ,ρ Η μασϑήσεται ἡ δόξα Μωὰξ “παντὶ τῷ πλέτῳ τῷ. πολλῷ, χαὶ χαταλειφϑήσεται ὀλιγοςὺς, χαὶ ἐκ 

14. 

90, 144) 147, 233. 

Μὰ ξσάχνων αμῆσει 106. 

ἔγτιμος. 

ΤῸ ΡΗΜΑ ΤῸ ΚΑΤΑ ΔΑΜΑΣΚΟΥΎ. Ἰὸδ Δαμασχὸς ἀρθήσεται ἀπὸ “πόλεων, χαὶ ἕςαι εἰς 
δ 7. ' .. ρὸ : 3 

πτῶσιν, Καταλελειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς χοίτην πσοιμνίων χαὶ ἀγάπαυσιν, χαὶ οὐχ ἔςαι ὃ δι- 
7 ν ») “Ζ », » νι ὦ ἌΣ ΄ ςν 5. “2 ΄ » “" νιν 
ὠχωῶν. Καὶ ὄχετι ἐξαι ὀχυρὰ τὸ χαταφυγεῖν Ἐφραΐμ" χαὶ δχέτι βασιλεία ἐν Δαμασχῷ, χαὶ τὸ 

σαξαών. 

σϑήσεται. 

λοιπὸν τῶν Σύρων' οὐ γὰρ σὺ βέλτιων εἴ τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, τῆς δόξης αὐτῶν' τάδε λέγει Κύριος 
“ ρ᾿ ᾽ ΄ ρ 7 Ω 

Εςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἔχλειψις δόξης ᾿Ιαχὠξ,, χαὶ τὰ πίονα τῆς δόξης αὐτῇ σει-- 
» ΄ ΄ 2 ε ΄ » ὡδπΐςᾳ Ζ΄ ΄ 3 

Καὶ ἐςαι ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ ἀμητὸν ἑςηχότα, χαὶ σπέρμα ςαχύων ἀμήση᾽ 
Ν» ἃ, ΄ 3. ΄ ΄ 3 ΄ " Ν “2 3. Ὁ ’ 

χᾶ! ἐὰν ΟΥ τρόπον ,Ω τις 677 σἄχυν εν φάραγί! ςερεᾳ, Και χαταλειφϑῇ εν αὑτῇ χαλᾶ- 
3 ε" ως 3 . δ. Ὦ ρὸ 3 ΄ ΩΝ ΄ 5 ΄ ΣΝ " ΄ 3 

μὴ. ἢ ὡς ρώωγες ἐλαίας δύο ἢ τρεῖς ἐπ ἄχροῦ μετεώρου, ἢ τεσσᾶρες ἢ πέντε ἐπὶ τῶν χλάδων αὖὐ-- 

τῶν χαταλειφϑη" τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ. . Τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη πεποιθὼς ἔςαι ὁ ἄγϑρω- 
. Π“- μῸ ΄ 9. ἃ Ν 2 Ν ρο ἴν ρῸ 39 ᾳ 

πὸς ἐπὶ τῷ “ποιήσαντι αὐτὸν, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτθ εἰς τὸν ἅγιον τῷ ᾿Ισραὴλ ἐμδλέψονται, Καὶ 
5. Ν 96 Ῥ 5.Ν ,“ "6. ἀδὲ ἐσὶ “͵ἿῺΜΖἕ͵.ο Ω " 2. "Ὁ ἃ.» “2 ς 

οὐ μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοῖς βωμοῖς, δδὲ ἐπὶ τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν οἱ 

δάχτυλοι: αὐτῶν, χαὶ ἐκ ὄψονται τὰ δένδρα, ἐδὲ τὰ βδελύγματα αὐτῶν. Τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔσον- 

ἐν τῷ ἐντραπηνᾶι σὲ 41. γε ἐντραπησεσναι 

(ουμυ!ο σε) 93. ὡς τὸ ἐντραπῆναί σε ΑΙεχ. ὅτι ἐκοπίασε] οτι ἐκο- 
“πιάσει (ἢ ς) 22, 228. 

233. καὶ εχοπιᾶσε 70, 304, 2ο6, 307. διαθεῖ ὅτι 'πῃ ομαγαξξ, πιίποσγε 
ἍΙεχ. Μωδθ] ργβυηίτς, ἐπι 93. ἐπὶ τοῖς βωμοῖς] εν τοῖς βωμοις 
70) 304. αὐτὰ Θεοῖς. εἰς τὰ χειροποίητα αὐτῆς] εἰς τα χεί- 
ροποιητα αὐτῇ 22, 36, 48, ζ1, 900, 144. ὥρε Ὡροσεύξασϑα!] ὡςε 
τροσευχεσϑαι 87, οἷ, 97. 309. Ὀοπιρὶ. ὡςε Ὡροσευξεσϑαι το4. 
καὶ οὐ μὴ δύνηται] καὶ οὐ μη δυνηϑηται 23. καὶ οὐ μὴ δυνωνται 24. 
(361. ὧἱ νἱἀειιγ.) καὶ οὐ μη δυνησηται 228. καὶ καὶ μὴ δύναται ΑἸά. 
ἐξελέσϑαι αὐτόν] ἐξελεσϑαι αντὴν 24, 62, 87, 91, 97» 104, 109, 1475 
402, 30ς, 300. Οὐοπιρὶί. ΑΙά. εξελεσϑαι αὐτὰ 228. 

ΧΠῚ. Τᾶτο τὸ β'μα] τατο γὰρ τὸ ρημα 22. ὃ ἐλάλησε] κ ὃ 
406. Οοπιρὶ. ὁπότε ἐλάλησε] οἴοτε και ἐλαλήσε ΧΙ], 22, 23, 24, 

“46, 36, 41, 48, 49, ς1) 62) 70, 87, 90, 91, 97» 104» 1ού, 1ορ, 144; 
228, 233, 301. 2025) 304) 20ς, 206, 307, 208, 300. ΑΙά. Αἰεχ. οποτε 

καὶ ἐλαλῆσαν 93. α ΟΟΠΡ]. οπὼς ἐλάλησε 147. ὁπότε αὐτὸ ἐλά- 
λησε Οοοζγρ. 

ΧΙΝ. . Καὶ νῦν λέγω] καὶ νυν ἐλάλησε Κυριος λαάλων (η). ἔεο. ἔρτὰ 

11π.) 22. καὶ νυν ἐλάλησε Κυριος λεγων 36, 48, ς1, 87) 91, 93» 97» 
144, 147. 233. Οὐρὶ. ΑΙά. ὅς, οὐπὶ λέγω ΡΓῸ λεγών, 90. χᾶι γὺν 

λέγων 26, τὸ 4. Κυριος λεγὼων 62. 

2428, 309. καὶ γὺν λέγει ὁ Κύριος Οὐεοῦξ. ἐτῶν μισϑωτξ} αὶ ἐτῶν 
(22. τὐάϊτ. ἔρτὰ Ἰἴπ. τη. ες.) 36, 48, ςτ, 62, 90, 93ν 144, 147, 233. 
ἐτῶν ἐν τῷ μισϑῷ τῷ (0) το4. ἀτιμασϑήσεται) ργρετηῖτ. καὶ 62, 
ἴορ, 142. (302. τῇ. τεο.)  πταντὶ τῷ τλότῳ] ἐν ταντι τσλβτὼ 22, 
48; 49, ς1, 62, 90, 109, 144) 147. 302. τη, ἐν 24), 26, 70,. 87, 

91, 93» 1οό, 233. 304, 30ς; 306, 307. ΟΟπΊρΙ. ΑΙεχ. κα τω 36. συν 

τσαντι τῷ ὥλετω 4τι. εν πᾶντι πλξτω αὐΐης.32ο1. τῷ πολλῷ] α τῷ 

οὐ. “τῶ πολυ 147. κα 301. καὶ ἐκ ἔντιμος] καὶ εκ ἐνδοζος 301. 

Ι. ΤῸ ΡΗ͂ΜΑ ΤῸ ΚΑΤΑ ΔΑΜΑΣΚΟΥ͂] κα (πιαγρ. πως δ α- ᾿ 

“μα(ς τοό. ΤῸ ΚΑΤΑ ΔΑΜΑΣΚΟΥ͂] τε καΐα Δαμασκου 23. 

τὸ κατὰ της Δαμαάσκου 24. τῆᾶτο κατὰ Δαμασχὰ ΟΟΠΙΡΙ. 
πόλεων] απο πολεως ὧν τορ, 302. καὶ ἔξαι ἅς. δ ἤη. ςοπι. {ε4.] 
α Ὀγη!!. ΑΙεχ. 11. 273. εἰς σστῶσιν] εἰς στωμᾶ 24. 
Π, Καταλελειμμένη] ρτγατηϊῖ. καὶ 36, 419 49, 300. 

παυσιν}] -᾿ βακολίων 26, τού, 233, 3ο1. ΑΪεχ. 
ΠΙ. Καὶ ἐκέτι ἔςαι ὀχυρὰ] καὶ οὐκ ἐᾶι ετιὶ οχυρα 147. ΟΥ̓ΠΊ]. 

ΑΙεχ. 1. οἶς, καὶ ακετὶ ἐγαὶ οχυρωμα 233. τῇ καταφυγεῖν Ἐφραίμ) 
τα χαϊαφυγεῖν ἐκεῖ τὸν Εφραιμ, 42) 24) 36, 48, ςι,) 62, 87, 90, 91, 93» 
97, 104, 144,.1.47, 248, 233, 308, 399. (πρὶ. ΑΙἸά. τοῦ καϊαφαγειν 
Εφραιμ τοό. καὶ ἐκέτι βασιλεία] καὶ κκετι ἐςα! βασιλεια Χ]], 22, 

36, 41, 49, 51, 62, 87, 90) ΟἹ, 93» 97. 104, 1οό, 147, 301, 308. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχκ. καὶ βχετι ἐςαι ἡ βασιλεια 48.. καὶ οὐκ ἐςαι βασιλεία 
228. καὶ οὐχ ἐςαι ετί βασιλειαῶ 1.06. ἐν Δαμασκῷ) κα 239. ρτ- 
πηϊτῖ. καὶ ἐςαι ὃν τροπὸν ἐᾶν τις συναγαγη ἀμῆτον ἐξηκοτα, καὶ σπερ- 

καὶ τὸ λοιπὸν] και τὸ καϊαλοιπον 22, 24.) 
’ 

ν᾽» ἢ 
καὶ ἀνᾶ- 

ὁτι κοπιασει 16, 48, ςῖ, 90, 93. 144, 147, 

᾿γαρ σοι 301. 

καὶ νυν ἐλαλησε ἵυριον λέγων 

»Ὁ Χ 
απο 

48, ς1, 62, 87. 90, ΟἹ,» 93» 97» 104, 147») 228, 308, 3200. Οοηγρὶ. ΑἸά. 

καὶ τὸ λοιπὸν διο. υέχυε δά ἔπ. οοπ. [64.7 α Εἷς (πέδγυπτυγ ρος νος. 

αμήση ἴῃ σοῦ). ς.) 229. τῶν Σύρων] -ξ- ἐκλείψει 22, 26, 16, 48, ς:, 
90, 144, 228, 308. τῶν Ασσυριὼν ἀπολείιται 49.309. -Ἐ ἀπολεῖται 

ό;, τού, 147,233. τῶν Συρίων ΟΡ. εἰ γὰρ σὺ]  γαρ 144. ἃ 
βελτίων εἶ] βελτιον εἶ 3201. τῆς δόξης αὐτῶν] ργα- 

παῖ, καὶ ΧΙ], 24, 26, 48, 405 ς1») 62, 87, 900, 91»), 93» 97, 1οό, 100» 

144. 228, 233.)301, 302, 20ζ.9 206, 308. (ορὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ τῆς 

δοζης αὐτὰ 147. 
Ιν. Ἔρα!] ργαπιῖῖι. καὶ Εὐήεδ. ΤΠ επι. Ἐνδηρ. Ὁ. 77. ἔκλειψις 

ϑόξης} ἔκλειψις τῆς δοζης ΧΙ], 22, 24, 36, 41, 48, 49, ς1ν 62, 87, 90, 

οἷν 93) 97» 184, τού, 1479 228, 233) 301, 208, 300. (οπρὶ. ΑἸά. 

ΑΙεχ. καὶ τὰ πίονα] καὶ τὰ τλειόνα ΧΙ], 40. 301, 406. ΑἸά. 

σεισθήσεται} σαλευϑησετᾶι 301. 

Ὑ. Καὶ ἔςαι 15] ὅ2, 147. Καὶ ἕςαι τ᾿ --καὶ ἔςαι 4.2] κα κ]- 

τεγγ. Οὐ ΠῚ ἰηϊογπηοά. τορ, 1449 302, 30ς, 306. ἐών τις συναγά- 
γή 1] εᾶν τις συναγη 36. ἀμητὸν ἑρηκότα) -᾿ εν τω βραχίονι αυ- 
τὰ 22, 36, 48, ςτ, ὅ2, 90, (93. υἱ νἱἀετιτ) τού, 147, 228, 233, 308. 

. καὶ σπέρμα ςαχύων] -ἰ- καὶ ἐν τω βραχίονι αὐτα 26. -Ἐ- ξράεπι, ἤης 
καὶ, 49. ΑΙεχ. -Ἐ ἐν βραχίονι αντε 3.00. ἀμῆσῃ) ἀρέσαι 2296, 

48, ξι, 428. ἀμηται 62, 90, 93, 147, 233, 398. καὶ ἔγαι 29} 
Ρτρεπες. τὰ δὲ λέγει Κύριος σαδαὼθ Ευΐεδ. Ῥεπι. Ἐνδηρ. Ρ. ς6. 
ἐάν τις συναγάγῃ 29] ἐᾶν τις συναγαγοι 49. κα ἐὰν τις 228. ςά- 
χυν] ςαχνας 22, 36, 48, ς1) 62) 90, 935» 144) 1479 308. Ευΐεῦ. Τεῖηι 
Ἐνδηρ. Ρ. 77. σᾶάχνος 233. 

ΨΙ. ἐν αὐτῇ καλάμῃ] ἐπ᾿ ἀντὴ χαλαμῆ 301. ἢ ὡς] ας 9ο, 

144, 308. καὶ ὡς 142- ῥῶγες ἐλαίας] ρωγες τρυγησεισης ελαιᾶς 

2, 36, 48, (62, 147. υἱ νἱάεῖιιγ) 90, 144, 3.8. ἔς, ηἰῇ ραγες, ςΙ. 

ἐπ᾿ ἄκρα] απ᾿ ἀκρε 9ο. μετεώρου] μετεώρων Ενΐεν. Ῥεπι. Ενδηρ. 

Ρ. 56. τέσσαρες] τεσσαρας τ47. ἐπὶ τῶν κλάδων αὐτῶν] επι τῶν 

κλαδὼν αὖτε (Χ]1]. τρᾶγρ. υἱ ἰη Ἐἀ.) τού. ΑΙεχ, -Ἑ τῶν μετεώρων 2, 
46, 48, ςι, ὅς, 90, (93. υἱ ν]ἀεῖιγ) 144, 147» 233,9 3098. ἐπὶ τῶν 
κλαδὼν ανυτῆς 41. κα]αλειφϑῃ 25] «τω καϊαλειφϑωσι (ουπὶ 5τὼ 

ἴαρτα [1π.) 22. καϊαλειίφϑωσι 24, 36, 48, ςι, 62, 87, 90, 91, 93, 97» 
104, 1ο9, 144) 147) 228, 233, 302,).308, 300.  ΟΟπΡΡΙ. ΑΙά, Ευΐεῦ. 

Ὅειη. Ἐνδηρ. Ρ. τό, 77. Ἰσραήλ] ργατηΐτ, τῷ Εὐΐεῦ. 1, οἷ, 
ΨΙ1. πεποιϑὼς ἔςα!] τεποιϑοτως ἐσαὶ 9ο. ὁ ἄνθρωπος] κα ὁ 22) 

48, ς΄, ὅ5, 90, 91, 97» 104,.1.4.7. 228, 233) 308, 300. (Τοπηρὶ. μιαθεῖ 

ὃ ἴῃ οδαγ. τηΐμοσ Αἰεχ. αὐτὸν] αὐτῶν (ςοιῖτ. υἱ ἰπ Εά.) 144. ἧς 

τὸν ἅγιον] ἐπι τὸν αγιον 245 41, 62, 147. ἐμδλέψονται] ἐμδλεψεσι 

41. εμδλεψωνται 301. 
Ψ]Π. ὦσιν] κ93. ἃ ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν] α 228. οἱ 

δάκτυλοι αὐτῶν] - αλλ᾽ ἐσονται τποεποιϑότες ἐπὶ τὸν αγιον τῇ Ἰσραηλ 

ΧΙΙ, 24, 36,41, 49. 3990. καὶ οὐκ ὄψονται] καὶ οὐκ ετι οἰψονται 225 

26, 48, ς΄, ὅ2, 90, 939 144») 147. 233. 392, 308. Ὑεοάογεί. ἱν. οὐδ. 

τὰ δένδρα] -ἰ- αὐτων ΧΙ], 24, 41, 309. τὰ αλση αὐτῶν “6, 40, τοό. 

ΑΙ΄οχ. 

ΙΧ. Τῇ ἡμέρρι ἐκείνῃ} τὴ δὲ ἡμέρα ἐκεινη ΧΙ]. ῥγβπητ. ἐν 144. 

- 



ΗΣΑΙΑΣ. 

“ ΄ ΄ ς »ᾳ,,,3ε,.,» « ε δ  ὑσος 

ται αἱ πόλεις σου ἐγχαταλελειμμέναι, ὃν τρόπον χατελιίπον οἱ Αμοῤραίοι αν δι Εὐδιθὲ Ἀπ 
΄ ᾿, . 

προσώπου τῶν υἱῶν ᾿Ισραῆλ' χαὶ ἔσονται ἔρημοι, Διότι κατέλιπες τὸν (Θεὸν τὸν σωτηρᾶ σᾶ, Χαὶ 

ΚΕ. ΧΥΊΙ. 

ες φ ῥϑ 2 ΝΗ ’ὔ Ὁ» : 

Κυρίε τῇ βοηϑδ σου οὐχ ἐμνήσθης" διατᾶτο φυτεύσεις φύτευμα ἄπιςον, χα! σβεμα ἀτίξον. 
3 4 9 »’ 9 3 ς΄ 

. Τῇ ἡμέρᾳ, ἣ ἂν φυτεύσης, πολανηϑήσῃ" τὸ δὲ πρωὶ ἐὰν σπείρῃς, ἀνθήσει εἰς ἀμητὸν ἢ ἂν ἡμέρᾳ 
ες, ἥ “ "- : , ᾿ : 

τὐπῖν: ἐὰν ἀν ΠΥ Δι τ ᾿ ᾿ς υἱοῖς σου. Οὐαὶ ΄ὠ΄τῪλησος εἐὔνων πολλῶν" ὡς χληρωσῆ, χαὶ ὡς “ΦΖατηρ ἀγϑρώπου χληρωσῃ τοῖς υἱοῖς σοῦ. ᾿ τ ϑ ' : 

ϑάλασσα χυμαΐνεσα, ὅτω ταραχϑήσεσθε' χαὶ γῶτος ἐϑγῶν πολλῶν, “ὡς ὕδωρ ἠχῆσει. Ὡς ὕδωρ 
| ρὸ 9 ρο ΙΝ Ν δος 5 »ᾳ»Ἁ"»» 

πολὺ ἔϑνη πολλὰ, ὡς ὕδατος πσολλϑ βίᾳ φερομένε" χαὶ ἀποσχοραχιεῖ αὑτον, χαὶ ποοῤῥω αὑτὸν 
“, ε Ν ἰδ - ᾽’ 

διώξεται, ὡς χνδν ἀχύρου λιχμώντων ἀπέναντι ἀνέμου, χαὶ ὡς χονιορτον τροχξ χαταιγὶς φέραᾶσα. 
Ὰ, Ν 9 Ἅ : [χ4 ς » Ν Ὁ »’ 

Πρὸς ἑσπέραν χαὶ ἔξαι πσένϑος, πρινὴ πρωΐ, χαὶ οὐχ ἔςαι' αὐτὴ ἢ μερίς τῶν «σρονομευσάντων 

ὑμᾶς, καὶ χληρονομία τοῖς ὑμᾶς χληρονομήσασιν. 

ΟΥΑΙ γῆς πλοίων πτέρυγες, ἐπέχεινα ποταμῶν Αἰϑιοπίας' Ὁ ἀποςέλλων ἐν ϑαλάσση ὅμηρα, 
χαὶ ἐπιςολὰς βιξλίγας ἐπάγω τῇ ὕδατος" πορεύσονται γὰρ ἅγίελοι χᾶφοι πρὸς ἔϑγνος μετέωρον, 
χαὶ ξένον. λαὸν χαὶ χαλεπόν" τίς αὐτῷ ἐπέχεινα ; ἔθνος ἀνέλπιςον χαὶ χκαταπεπατημένον" γῦν οἱ 

ποταμοὶ τῆς γῆς Πάντες, ὡς χώρα χατοιχουμένη χατοιχηϑήσεται" ἡ χώρα αὐτῶν ὡσεὶ σημεῖον 3. 

ἀπὸ όρες ἀρϑῇ, ὡς σάλπιγίος φωνὴ ἀκεφὸν ἔξςαι. Διότι ὅτως εἶπε Κύριός μοι, ᾿Ασφάλεια ἕςαι 

ἐν τῇ ἐμῇ “πόλει, ὡς φὼς χαύματος μεσημξρίας, χαὶ ὡς νεφέλη δρόσε ἡμέρας ἀμητᾶ ἔςαι Πρὸ τῇ 

ἐγκα]αλελειμμέναι} καϊαλελείμμεναι 26. ὃν τρόπον κατέλιπον] ὃν 
τροπον ἐγχατελιπὸν 26, 41, 49, τού, 233, 3ο6. Ευΐεδ. Ὠεῃ,. Ἐνδῃρ. 
Ρ. 56. ὃν τροπὸν καὔελειπον 1το4, 144. ὃν τροπὸν ἐγκαΐελειπον (301. 
υΣ νἱάεῖιγ) ΑΙεχ. καὶ οἱ Εὐαῖοι] χαι οἱ Ευλιοι 93. και Οὐδαίοι 
(60) 301. καὶ οἱ Εὐαῖοι---τῶν υἱῶν] αὶ συπι ἱπεοττηδά. 91. 
᾿Χ. Διότι κατέλιπες] διοτι ἐγκατέλιπες 41, 40, τού, 300. Ευΐεδ, 

1. εἶς, διοτι ἐγκαΐελειπες 301. ΑΙεχ, τῷ βοηϑξ σα] τὰ Θεὲ σα 
147. 228, 301. Εὐΐεδ. 1. οἷ, Θεξ σε Οοπιρὶ. διατξτο φυτεύσεις] 
διατετο φυτευσὴ 87, 97. καὶ σπέρμα ἄπιςον] α 23, τοό. Ευπεῦ. 1. ς. 

ΧΙ. Τῇ ἡμέρῳ] τὴ δὲ ἡμέρα 24, 26, 36, αι, 48, 49, ξι) ὅ2, 87, 
99, 91,97» 104) τού, 1ο9, Γ47, 28,233, 301, 306, 300. Οὐοπιρὶ. ΑἸά. 
ΑἸεχ. Ἐυτεθ. 1. εἶ. ᾧ ὧν φυτεύσης] ἧ εαν φυτευσὴς 48, ς1,90. εαν 
φυτευσης (ογηϊῆο ἦ) 1.7. τὸ δὲ ττρωὶ] τω δὲ τρωι 144. ἐὰν σπεί- 
βρης} ἐαν φυτευσης ΠΠ1. ἀγϑήσει] ἀνθήση Οοπιρί. ἥ ἂν ἡμέρᾳ] 
και ἥ ὧν ἡμέρα “ερισῆς 22, 36, 48, ξς1, 90, 144; 308. ἥἢς, ουτῃ ἐᾶν 
ῬΓῸ ἂν, 62, 93, 147. ἢ ἂν ἡμέρᾳ δις. δὰ πη. οοπ).] καὶ ἡ πμερᾷ 9ε- 
ρίσεις (ουτι ϑέρισεις ἴαρτα 11π.} 528. ῥγαπιῖι, καὶ 233. ἐπ αἰϊο ἀκεγες 
ἰα δ, φμυαπάο βειμ ρῥαΐεν ῥομεὶπὶς ἀκαὲ ἀκετεα αἰ δν» ἡ ἰἐς μι: Ηϊοοη. 
κληρώσῃ 151 κληρωσει 48. (93. οὔπὶ {1120 εἰ Ρυπέϊβ ποῖα) τού, 
301. κληρονομίας ΟΟμρΙ. κληρώσῃ 1" -πχληρώσῃ 29] χληρωσει 
(οοιτ. κληρωσὴ ὡς πατὴρ ἀνϑρωπ!) ς1. κα δἰϊεσιιεγ. οὔπῃ ἱηίοστηθά. 90, 
308. καὶ ὡς πατὴρ] καὶ ὥσπερ πατὴρ ΑἸεχ. 
ρώσει Αἴεχ. τοῖς υἱοῖς σΕ} τοις υιοις αὐτε (22. οοττ. υἱ ΕΔ.) 23,36, 
90, 93. 144)233, 308. ΤῈς υἱξις σα 24,01, 97) 104, 228, 300. Οοπρὶ. 
ΑΙΔά. τες νιες αὐτῷ 62, 147. κα σε τού. ΑΙοχ. 

ΧΙ]. Οὐαὶ τολῆϑος] καὶ το ὥληϑὸς το4. ὡς ϑάλασσα κυμαί- 
νεσα] Ἔ οὐκ ἐεταραχϑὴ 230, 306. ὅτω ταραχϑήσεσϑε] τως τα- 
ραχϑησεται 87)01, 104, 228. Οὐοπιρὶ. καὶ νῶτος] καὶ ἦχος Οοηρὶ. 
ἐϑνῶν πολλῶν] - ὡς ϑάλασσα κυμαινεσα, βτως ταραχϑήσεσϑε 144. 
ὡς ὕδωρ ἠχήσει) κ 43. ὡς ϑαλασσα ηχήσες 26. ἮΝ , 

ΧΙΙΠ, Ὡς ὕϑωρ πολὺ] ργϑετηϊ. καὶ 222. ὡς ὕδατος «τολλξ] 
ὡς ἧχος υδατος πολλε 25, 36, ξτ, 62, 9ο, 93, 144,147, 228,233, 208. 
(ΑΙεχ. οὐπὶ ἦχος τὰ Χ ἰπ οἰιγαξξ. πηΐποτε.) βίᾳ φερομένου) βια 
καϊαφερομενου ΧΙ], 24, 41, 40) τού, 233, 306. ΑΙεχ. καὶ ἀποσκο- 
ρακιεῖ αὐτὸν] και ἀποσχορώκιεε αὐτας 22, 24, 48, ξ1, 62) 90, ΟἹ, 93. 
97. 104) 144, 14,7, 233,302, 3ος, 308, 300. Οοπιρί. ΑΙά. καὶ απο- 
σχοράκισει αὐτὸν 6. χαὶ ἀποσχοράχιει αὐτὰ 36. χῶϊι ὡποσχορακισὴ 
αὐΐον τοῦ. καὶ τοόῤῥῳ αὐτὸν] καὶ πορρω αυτες 22) 24,36, 48, ξ:, 
δ, 87, 90, τ, 93, 97) 104) 1ορ, 144) 147, 228,33, 302, 30, 300. (Οοπιρὶ. ΑἸά. ὡς χνϑν]} ὡς χαν 111, 22,.26, 36, 97, τοί, τοῦ, 301, 
308. (ομλρ!. ΑἸ4. ὡς χνες 62, 1οο, 147). 302, 3ος. ἀχύρου λικ- 
μώντω»] ἄχυρὼν λικμώντων ΧΙ], (τορ. τς νἱάδιιτ) 301, 302, 3ος. 
ἀχύρα λιμωώντων ([ς) ςτ. ἀχύρου λικμαντων 233. ὀρέων λελικμωμέ- 
γον ΟΡ]. καὶ ὡς κονιορτὸν) και ὡς Χονιορτος.30ς. καὶ ὡς χονίορτα 
308. καταιγὶς φέρεσα] καῆαιγις φερδσαν 147). καΐαιγίδος φερέσης 
(οὶ. : 

ΧΙΝ. καὶ ἔςαι πένϑος] α χαι 22, 245 26, 36, 41, 40, ξ1, 62, 87, 
99, οἵ, 93».97. 104, τού, 109, 144) 147, 248, 201, 302, 306, 3ο8. 

' κληρονομησαντων 111, τοό. 

κληρώσῃ 29] κλη- 

᾿Νγ, ῥἀαόἰμαῤέλεγ γεσὶο δογεηι ς Ἡϊοτοι. 

Οὐοπιρὶ. ΑἸ4. μαδεὶ καὶ ἱπ οβαγαδς. τηΐποσε ΑΙεχ.. καὶ οὐκ ἔρα!] 
Ἔ ετι 49, 90, 144. καὶ σὺχ ετὶ ἐγαι 62, 147. τῶν Ὡρονομευσάντων 
ὑμᾶς] των ὑμᾶς προνομευσαντὼν Χ]1, 252, 26, 36, 41, 48, ξτ, ό2, οο, 

109, 144) 147, 233. 301, 302) 306, 408. τῶν ἡμᾶς πτρονομευσαντὼν 

93. 1οό. ΑΙεχ. τῶν τινας ἢ τες ρος τα εϑνη φυγας τῆς ἐκκλησιᾶς 
ὑμᾶς τρονομευσαντῶν (80) 3ος. τῶν πρρονομευσάντων ἡμᾶς ΟοὨρὶ. 
καὶ κληρονομία} αὶ καὶ 87, 91) 97» 1ο4, 228, 309. Οομρί. τοῖς 
ὑμᾶς] τοῖς ἡμᾶς 301. ΑΙεχ. τοῖς ὑμᾶς κληρόνομήσασιν) τῶν ἡμᾶς 

48. 49, ει, ό2, 9οο, (93. υἱ ν᾽ ἀεζυγ) 144, 14}, 233» 392. τοῖς κλῆ- 
βονομήσασιν ὑμᾶς 87, 91) 97. 104, 228, 809. τοῖς κληρονομήσασιν 
ἡμᾶς Οομρρὶ. 

1. πτέρυγες} τοτερύγων Οοτηρί. αὐαγμπ, Ἡπετση. 
1. Ὁ ἀπορέλλων] -- τρος σαντα τὰ εϑνη 22, 36, 48, ς1,) ός, ρα, 

93. 144) 147) 333, 308: πορεύσονται γὰρ ἄγ[ελοι) αὶ αγίελοι Χ1]. 
λ γάρ τος, 302. τορὸς ἔϑνος] πρὸς ὕψος ΑἸά. καὶ ξένον λαὸν καὶ 
χαλεπόν] εἰ ρεγεργίπε ρορμΐμσι οἰ ρεβέπιιηε ἘΠετοιι. 
α καὶ 22, ξῖ, ὅλ, ρο, 93, 144. 147, 3098.ἁἩ. τίς αὐτῷ ἐπέκεινα] ζ κι 
ἐπέχεινα (ῇο; εκὶ ἴΌρτα [ἴη. ἃ πὶ. ἴδ.) 25. ὃ ἐπεέκδνα 36, 48, ( ξι. 
οοῖτ. ὃ τις ἐπεκ.) 62, οο, 93, 144, 147, 308. τοις αὐτῷ εκεκεινὰ 104. 
τι αὐτῷ ἐπειδὴ τού. τίς ἐςὶν ἐπέκεινα Οοπιρὶ. τί αὐτῷ ἐπέκεινα ΑἸοχ. 
φηὶ ΦΕ ἴγαπε σα Ἡϊετοθ. καὶ καταπεπατημένον] και κατεπατη- 
μενον 1Π1. καὶ ὑπὸ τε διαξολου, καὶ πάσης τῆς δημονικης ἐνεργείας 

καὶ χαλεπόν] 

[Ο. 

ΓῚ. 

12. 

12. 

14. 

ΚΕΦ. 

ΧΥΊΠ. 

Ι. 2. 

4. 

5. 

τῶν ὑμᾶς χληρονομησαντῶν 22, 36, 41, 

- Ὶ ΄ καϊαπεπατήμενον τοά. καὶ καϊαπατημενον νυν. τοῦ. καὶ καϊαπεπα-, 
μένον ΑΙεκ. γὺν οἱ ποταμοὶ] ῶ' διηρπασαν οἱ ττοτάμοι 22, 36, 48, 
(ς1. οογτ. ἴῃ τηᾶγρ.) ὅ2, 9ο, (93. υἱ νἰἀοζιν) 144.) 147, 233, 302, 308, 
ὃ διηρπασαν οἱ τσοτάμοι τορ. διηρπασαν νυν οἱ ποτάμιοι 32ος. νυν" ἢ 
διηρπασαν οἱ τόταμοι (ουπι νῦν ἱπίεγ ὕηςος, ὅ ἴπ ομαγαδξ, τηΐπογε, εἰ 
διήρπασαν (Ὁ Χ ἴπ οΒάγ. πιϊποσβὴ ΑἸεχ' νῦν οἱ τστοταμοὶ---ἰ χώρα 
αὐτῶν ἷπ οοτη. [64.] παπς βωπείμα ἱστγαρ οπεμῖς, “εμὲ γερίο φμα ἀαῤὲϊα- 

τῆς Ὑ.]} τ ταντῆς 301. 
1Π. Πάντες], 3.06. ὡς χώρα κατοικεμένη) ὡς χώρα κατοι- 

Χχδντῶν 26. "ὡς ο᾽1. κα]οικηϑήσεται] καϊοικισϑησεται 24. (1ο6. 
εἴ Ἰυηρῖς οὐπὶ ἡ χώρα.) 147. υἱ νἱἀεῖησ. ὡσεὶ σημεῖον) ὡς εἰς ση- 
μεῖον 46, οἵ, 97), 104. τού, 147, 300. ὡς σημειον ς1,301. ὡσεὶ 
σημεῖον ὅζο. δὰ ἤη. οοχῃ.] φμονπούο Λ' ἤρπιηι δ νοπίς εἰφυείαγ, εἰ ἐδ 
τοῦ μά αίγ. ἩΠοοη. απὸ ὄρες ἀρ} αρϑη ἀπὸ ορες 93. ἀπὸ ΤΣ 
ὄρες ἀρϑῆ Οὐοπηρί. ἀἰκαςὸν ἔται] α ἐξαι 87, οἵ, 97, 104. ΟομηΡὶ. 

ΓΝ. Διότι ὅτως] οτι ὁτως 26, 49, τού, 301. ΑΙεχ. α ἀτως 9ο, 144. 
εἶπε Κύριός μοι] εἰπε μοι Κυριος ΧΙ], 2, 26, 36, φι, 48, ξ1, 9ο, 92, 
Ιοό, τορ, 144, 233, 301) 302, 308, 300. ΑΙεχ. μοι εἰπε ἵυριος 43, 
62, τ47. ἐν τῇ ἐμῇ πόλει] τὴ ἐμὴ δάξογίρι. ἔργα 11. πὶ. ἴδο. 22. 
ὡς φῶς] ργεοπιϊεῖ. καὶ 40. ἡμέρας ὠμητξ ἔςα!] εν ἡμερα ἀμήτα ἐξαι 
22, 36, 48, ξ1, 62, 90, 93, 147. κα ἔξαι 245» 301. εν ἡμερὰ ἄμῆτου 
και εξᾶι 233. 

Ψ. Πρὸ τὸ ϑέρισμΒ] ωρο δὲ τὰ ϑερισμου 87. ὥρος τῷ Δερισμου 
Ιο6. ὅταν συντελεσϑῃ]} οτὰν συντελέσει 401. οταῦ Ψερισά)η καὶ 



ΗΣΑΊΙΑ Σ. 
ΚΕ ὦ, ΧΥΤΙΙ. 

ϑερισμξ, ὅταν συντελεσθῇ ἄνϑος, καὶ ὄμφαξ ἐξανϑήση ἄγϑος ὀμφακίζεσα" καὶ ἀφελεῖ τὰ βο- 

τρύδια τὰ μιχροὶ τοῖς δρεπάνοις, χαὶ τὰς χληματίδας ἀφελεῖ, χαὶ ἀποχύψει, Καὶ χα]αλείψει ἅμα 

τοῖς πετεινοῖς τῇ ὀρανδ, χαὶ τοῖς ϑηρίοις τῆς γῆς" χαὶ συναχϑήσεται ἐπ αὐτὲς τὰ πετεινὰ τῷ 

. 6. 

εἶ, 
9 ρ Ν ᾽’ ΤΟΝ ΄ [ον " 3 » Ξ. ν Φ 

ὅρανϑ, χαὶ πσάντα τὰ ϑηρία τῆς γῆς ἐπ᾿ αὐτον ἥξει. Ἔν τῷ καιρῷ ἐχείνῳ ἀνεγεχνήσεται δῶρα 

Κυρίῳ σαξαὼν ἐχ λα τεϑλιμμένου χαὶ τετιλμένε, καὶ ἀπὸ λαξ μεγάλε ἀπὸ τϑ γῦν χαὶ εἰς τὸν 

αἰώγα χρόνον" ἔνγος ἐλπίζον χαὶ χαταπεπατημένον, ὃ ἐς!ν ἐν μέρει “οταμδ τῆς χώρας αὐτ, εἰς 

τὸν τόπον ὃ τὸ ὄγομα Κυρίου σαξαῶν,, ὅρος Σιών. 

ΟΡΑΣΙΣ ΑἸΓΎΠΤΟΥ. δὲ Κύριος χάϑηται ἐπὶ γεφέλης χέφης, χαὶ ἥξει εἰς Αἴγυπῆον, καὶ 
΄ ᾿Ὶ ΄ 3 ’ ΞΙΝ ΄ 59 "Ὁ ν ε » 39.ϑ »" ε ΄ 9 

σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπ]ε ἀπὸ προσώπου αὖτδ' χαὶ ἡ χαρδία αὐτῶν ἡτ]ησϑήσεται ἐν 

αὐτοῖς. Καὶ ἐπεγερϑήσονται Αἰγύπ]ιοι ἐπ᾿ ΑἰγυπΊίους, καὶ ππολεμήσει ἄγϑρωπος τὸν ἀδελφὸν 
3 .Ὁ ,»»Ἤ)Ἤ Ν ΄ 5» .Ὁ ΄ ΦΝ. ’ Ν ΄ Ἶ. ΄ ΄-, ΄ 

αὐτδ, καὶ ἄνϑρωπος τὸν σλησίον αὐτξ, πόλις ἐπὶ πτόλιν, χαὶ γόμος ἐπὶ γόμον. Καὶ ταραχϑή- 
νΝ “Ὁ " 3 , 2 59. ὦ νι Ν Ν 5. ΄ Ν 2 ΄ 

σεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπ]ίων ἐν αὐτοῖς, χαὶ τὴν βαλὴν αὐτῶν διασκεδάσω, χαὶ ἐπερωτήσουσι 

τῆς θεὲς αὐτῶν, χαὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν, καὶ τὰς ἐκ τῆς γῆς φωνδντας, καὶ τὸς ἐγγαςριμύϑες. 
᾿ Καὶ «παραδώσω τὴν Αἴγυπῆον εἰς χεῖρας ἀγϑρώπων, χυρίων σχληρῶν, χαὶ βασιλεῖς σχληροὶ χυρι-- 

εὐσεσιν αὐτῶν! τάδε λέγει Κύριος σαδαώϑδ. Καὶ πίονται οἱ Αἰγύπ]οι ὕδωρ τὸ πταρὰ ϑάλασ- 
ε Ν Ν 3 ΄ ᾿ Ν ’ ν»} ΄ ε ᾿ ῪἿΝ, ᾿ς, ε ΄ 

σαν, ὁ δὲ πτοταμὸς ἐχλείψει, καὶ ξηρανϑήσεται. Καὶ ἐχλείψεσιν οἱ ποταμοὶ, χαὶ αἱ διώρυχες 
φὸ ἰν Ν 7 ρ ἂν Ν 3 ἫΝ ΄ ᾿ς, ΄ 

τὰ πσοταμξ' χαὶ ξηρανθήσεται πτᾶσα συναγωγὴ ὕδατος, χαὶ ἐν “παντὶ ἕλει χαλάμε χαὶ πσαπύ-. 
ρου, Καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πᾶν τὸ χύχλῳ τῇ πσοταμδ, χαὶ πσᾶν τὸ σπειρόμενον διαὶ τὸ πσοταμξ 

΄ 9 ΄ Ν ’ ε ε ρὸ Νε ΄ ΄ ς ΄ δ 

ξηρανθήσεται ἀγεμόφϑορον. Καὶ ςενάξεσιν. οἱ ἁλιεῖς, χαὶ ςενάξεσι ππάντες οἱ βάλλοντες ἄγχι-- 
3 Ν Ν᾿ Ν ε ΄ 4 Ν ς 59 ρ ΄ Ν 3 74 

ςρον εἰς τὸν πποταμὸν, καὶ οἱ βάλλοντες σαγήνας, χαὶ οἱ ἀμφιξολεῖς σενθήσεσι. Καὶ αἰσχύνη 

λήψεται τὸς ἐργαζομένες τὸ λίνον τὸ σχιςὸν, χαὶ τὸς ἐργαζομέγες τὴν βύσσον. 

συντελέσϑη 300. ἄνθος 1] σαχυς 41. λιϑὸς 93. ἀανϑρωπὸος 230, 
, 306. καὶ ὄμφαξ ἐξανϑήσῃ) και ομφαξ ἀνϑηση ΧΙ], 22, 4ι, 48, 49, 

90, 91, 1οό, τορ, 1479 30ς, 308. Οοἴρ]. ΑΙεχ. καὶ ομφαξ ἀνϑησει 

23) ς1) ὅ2, (93. [γ|1ἀθὰ εἰ Ῥυπῖδβ ποίδίϑ.) 104») 144) 233, 201, 302, 
306, 300. και ομφαξ ἀνανϑηση 36.5Ἡ. ἄνϑος ὀμφακίζεσα] τὸ ἀνϑος 
ομφακιζον 22, “1, (62, 144. υἱ Υἱάείιγ) οο, 93) 147, 233. ἢς, ἤἥης 
το, 36, 48,,ο08. τὰ βοτρύδια---ἀφελεῖ 2531] αὶ οὐπὶ ἱπιεγηγδά. 93. 

ἀφελεῖ 3] αφελὴ 4:.- καὶ ἀποκόψει] καὶ καταχοψει 111, ΧΙ], 24, 

26, 49, 301. χαι καΐακαυσες τοό, καὶ ἀποχνισὴ καὶ καϊακοψει 230. 
καὶ ἀποκνισὴ καὶ καϊακοψη 106. 

ΝΙ. Καὶ καταλείψει.) α (22. {ιρταίοτρε. τὰ. ες.) 301. ἅμα 

τοῖς ετ. τὸ 5. ἐρανδ τοις τετ. τὰ ἐρᾶνε ἀμῶ ιοό. καὶ συναχϑήσε- 

ται) καὶ συνωχϑησονται ὅς, τι4)η. ἐπ᾽ αὐτὸν ἥξει] ἐπ᾿ αντην ηξει 
24, 87, 91) 104, 228, 200. ΟΟπρΡ]. ΔΙ4. επ᾿ αὐτὲς ηξζει 36, 48, ξ1, 

62; 90, 93. 144» 147. 
ΨΙ1. Κυρίῳ σαξαὼϑ] Κυριου σαδαωϑ τοό, τορ, 3.02. ἐκ λαξ] 

λαξ τὰ 9ο,Ξ. τεϑλιμμένου καὶ τετιλμένου] τεϑλιμμενου καὶ κατατε- 
τιλμένου 26. τεϑλιμμενονυ και τεταπεινώμενου (36. υἱ νἱἀεϊυγ) 40, 

(228. εχ οοττ.) 330, 306. τετιλμενε καὶ τεϑλιμμεένε 41. κ καὶ τε-᾿ 
τιλμένου 301. ἀπὸ λαξ μεγάλε) ροηϊϊ μοΙξ χρονον 5ό, χρόνον] 
α 24. ἔϑνος ἐλπίζον} εϑνος ἀνελπιφὸν 49, 233, 239, 3ο6. δὅ ἐς] 

αὅ2ο1. ἐν μέρει ποταμξ] ἐν μέρει τὰὸ πσόοταμε τοῦ. Αἰεχ. τῆς 
χώρας αὐτῷ] α αὐτὰ 87, 91, 97, 104) 228, 309. Οοπιρί. Κυρίου 
σαξαὼϑ)] -Ἐ ἐπικέκληται 42, 36, 48, ς1, 62, 90, 93, 144, 147, (228. 
αργὰ 111.) 2335) 3908. -Ἐ ἐπεκληϑὴ 24, 40, 239) 306, 300. Κύυριου 
Κυριου σαδαωϑ οἱ. ὄρος Σιών] ῥτατρϊτς. εἰς Χ]], ππᾶῦρ. ργο πηι. 
τὸ 24. εἰς ορος αγιον 41) 91, 07, 228. ΟΟπΊρὶ. ΑἸά. ορος ἀγιον 104. 

Ι. ΟΡΑΣΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ] κα (πιαγρ. μαρεῖ Ὅσας Ἐξ γριἢ τοῦ. 

ἐπὶ νεφέλης κόφης} ἐπὶ κεφης γεφελῆς 952. καὶ ἥξει] εἰ επί! ΤΊοΠοη. 
καὶ σεισϑήσεται) καὶ σεισϑήσονται Αἴδδη. ἴδ. 249. εἰ εοπεπείαμεηΗΓ 
Τίομου. καὶ ἡ καρδία] καὶ αἱ καρδίαι 111, 40, τοῦ. Οἴεογς. 81αν. 
Μοίᾳ. ἡτ]ηϑήσεται]) ητ]ηϑησονται 111, 40, τοό. Θεογρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. 

τπὐωηϑησεται 26. ἐν αὐτοῖς] ἀπὸ τροσωπϑ αὐτὰ τοῦ. 

11. Καὶ ἐπεγερϑήσονται] καὶ ἐπαρϑήσονται (υΣξ νἱἀεῖυγ) Ευΐοῦ. 

θεπ). Ἐνδηρ. Ρ. 295. ΑἰγύπΊιοι ἐπ᾿ ΑἰγυπΊιους] ἐπ᾿ Αιγυπῆιοις ΑΙ- 
᾿Ὑυηῖιοι 144. ἐπ᾽ Αἰγυπήίους] επ᾽ Αἰγυπῆιοις 26, τοῦδ. προς Αι- 
γυπῖιες 41. Αἰγυπῆιοις τορ, 302, 305. τὸν ἀδελφὸν--τλησίον αὐ- 

18} τὸν πλησίον αὐτε" καὶ ἀδελφος τὸν ἀδελφον αὐτῇ 147. τὸν ἀδελ- 
γον: ΙΝ. 

Καὶ ἔσονται 

φὸν αὐτῷ, καὶ ἄνϑρωπος] α93. καὶ ἄνθρωπος] Δ 26. και ἀνὴρ 36. 
καὶ ἄνϑρ. τὸν τλησ. αὐτῷ} καὶ πᾶς ἐπὶ τυλησίον αὐτῷ δῖαν. Μοίῃ. 
τὸν τολησίον αὐτῷ] -ἰ- καὶ ἐπεγερϑησεται 245) 40, 90, 230, 3015 306. 
ἐπεγερϑησεται 26. -᾿ ἐπεγερϑήσεται 36, τού. Αἰεχ. Ἔ ἐπεγερϑή- 
σονται Ἐυΐοῦ. 1) εη]. Ἐναπρ. Ρ- 413. πόλις ἐπὶ τοόλιν] πολις εἰς 

πολιν 26. ῬγοΠΊ. ἐπιγήσεται δῖαν. Μοίᾳ. εἰ ραγπαδὶ! εἰσίίας σοπῖτα 
εἰυίαίεσι ΤΊο ΒΟ. καὶ νόμος ἐπὶ νόμον] α 239. 4! ἐχίωγρεῖ ρέπε {μ- 
Ἀγ ξέπίεπι. ΤΙοδοη. 

11. τῶν Αἰγυπήίων} καὶ Αἰγυπῆιων 306. καὶ τὴν βελὴν αὐτῶν] εἰ 
εορίἐαέΐοπες ἐογεπι ΤΊσΒοη. καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν] αὶ 391; καὶ 
τὲς ἐκ τῆς γῆ} καὶ τῆς ἀπὸ τῆς γῆς 41. α τῆς 92. καὶ τὰς ἐγγα- 
ςριμύϑους] -ξ- καὶ τοὺς γνωγας (22. τ. ες.) 36, 41, 40, τοό. ΑἸεχ. 
και τὸς γαςριμυϑες 8). ακαὶι 93. : 

ΙΝ. τὴν Αἰγυπῖον] α την (ΧΠΙ. δάάίε. ἴῃ πιᾶγρ.) 29, 23, 26, 36, 48, 
40, ξῖ, 62, 90, 93. 1ού, 109, 144» 147» 233» 301) 302, 308. Επίεδ. 
Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ. 299. Βαθεῖ τὴν ἴῃ ομαγαέξ, πηίπογε Αἰεχ. Αἰγυπῆίους 
11 Οὐοαϊςεβ δεγρῖ!. εἰς χεῖρας] εἰς χωρας 3ος. κυρίων σκληρῶν] 
α κυρίων 309. κυριεύσεσιν αὐτῶν] κατακυριευσεσιν αὐτῶν 24. κυ- 
ριευσωσιν ἀντων 62, 14). Κύριος σαδαώϑ ρτρπηϊῖ. ὁ δεσποτὴς 22. 
48, ς1, 62, οο, 93» 1445) 1475 233, 308. (ΑἸεχ. {100 Χ ἴῃ οδιᾶγ. πηϊη.) 

ν. Καὶ τύονται] καὶ τιωνται 97. α καὶ τοό. οἱ ΑἰγύπΊιοι] 
Ροηϊξ ρο ϑαλασσαν 245 87. 97. 228. Οογρὶ. ᾿ ὕϑωρ] ργαπιϊτ. τὸ 
41, 147. 248, 2332. τὸ παρὰ ϑάλασσαν] το ταραϑαλασσιον 62, 
147. καὶ ξηρανθήσεται) και ξηρανϑησονται 301. 

ΥἹ. Καὶ ἐκλείψεσιν] λα καὶ 41. 
διώρυχες] διωρυγες 44, 36, 49, ς1, 90, 97) τού, 144) 228, 301, 406, 
408, 390. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ. ΟΥ̓. ΑΙοχ. '. 2090. στᾶσα συνᾶ- 

γωγὴ] τασα ἡ συναγωγὴ 93. καὶ ἐν τααντὶ ἕλει] καὶ τὰν ἐλος 22» 

δ} 48, ςτ, 62, 90, 93, 144) 147. 333. 308. 
ΝΙ1. Καὶ τὸ ἄχ!] καὶ τὸ ἄχει τού. Καὶ τὸ ἀχυρον 3ος. Και 

τὸ αχρι 306. κα τὸ ἄχι Οομηρί. μδϑεῖ τὸ ἄχι ἴὰῦ “Ῥ Αἴεχ. τᾶν 
τὸ κύχλῳ] ργαεπηῖττ, καὶ τορ, 3902. ὠνεμόφϑορον] ἐν ἀανεμωφϑόορα 22. 

εν ἀνεμοφϑορια 16, 41,48, ς1) 62, 90, 144, 147, 308. ΟγΠ}}}, ΑἸεχ. 1. 

οἴ. ὅς, ἤπ6 ἐν, 233. 

ΨΠΠ. οἱ βάλλοντες 15} οἱ βαλοντες (σοττ. υἱ ἰη ἘΔ, ρηπιᾶ πιδη) 

301. ἄγκιςρον] ἀγκιςρα 1ορ, 302, 3ος. σαγῆνας 301. σαγή- 

νᾶς) αγκιξρον 301. πενϑήσεσιν] πενϑησωσιν 62, 147. 

1Χ. τὸ λίνον τὸ σχιςὸν] τω λινῶ τῷ σχιξὼ 93: τὴν βύσσ ον Το 

βυσσον 147. 
Κ 

, ε ’ ε κ 

καὶ αἱ διωρ.} κα αἱ τορ, 302. 



ΗἩΣΑΙΑΣ. 

5» κ᾽. »8 δ ΄ ΠΕ .ΨᾳΕ Ν “ὃ » λυη ϑησοντᾶι χαὶ τὰς ψυχᾶς οἱ ἐργαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνη, καὶ “πάντες οἱ “σοιδντες τὸν ζῦνο ηϑή » καὶ τὰς Ψ 
᾿ ΄ ᾽ : 7 ΙΝ ΟΝ ΄ -“ Ζ7΄ τὰ 

πονέσεσι. Καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάγεως, οἱ σοφοὶ ,σύμξελοι τ βασιλέως, ἡ βελὴ αὖ 
' '- δι Ν οἱ ε ρ. ΕΝ ΄ '" } ϑ [ἴω , 

“τῶν μωρανϑήσεται" “ὥς ἐρεῖτε τῷ βασιλεῖ, Ὑἱοὶ συνετῶν ἡμεῖς, υἱοι βασελέων τῶν ἐξ ἀρχῆς : 
Φ Ἰλον9» ἠξ 3 ’ . 9 Ὁ ..3 7 τ ΄ ί Ἄ- 

Πξ εἰσι γῦν οἱ σοφοί σου - χαὶ ἀναγ[ειλάτωσάν σοι, καὶ εἰπάτωσαν, Τί βεδόλευται Κύριος σὰ 
: Ν ε 7 ς ». ΄ ᾿ς 

ξχὼϑ ἐπ’ Αἴγυπ]ον; Ἐξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως, χαὶ ὑψώϑησαν οἱ ἄῤχοντες Μέμφεως, καὶ 
: 95 » 3 φ Φ ’ Ν,.9 ΄ 

πλανήσεσιν Αἴγυπον χατὰ φυλάς. Κύριος γὰρ ἐχέρασεν αὐτοῖς πγευμα πλανήσεως, χαὶ ἐπλά- 
| ς. ὦ ε “ ε ΄ ν ε: οςἼὯἷ ν΄ 9 

γησαν Αἴγυπῆον ἐν πτᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν, ὡς πλανᾶται ὁ μεϑύων, χαὶ ὁ ἐμὼν ἅμα. Καὶ οὐχ 
3 ΓΔ “ἂς ἃς ϑ ." Ν ϑ " ", Δ 

ἔςαι τοῖς ΑἰγυπΊΐοις ἔργον ὃ ποιήσει χεφαλὴν χαὶ ἐρᾶν, χαὶ ἀρχὴν χαὶ τέλος. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ 
ἐχείνῃ ἔσονται οἱ Αἰγύπ]ιοι, ὡς γυναῖχες, ἐν φόξῳ χαὶ ἐν τρύμῳ ἀπὸ «προσώπου τῆς χειρὸς Κυρίε 

σαξχὼϑ,, ἣν αὐτὸς ἐπιξαλεῖ αὐτοῖς. Καὶ ἔςαι ἡ χώρα τῶν ᾿Ιεδαίων τοῖς ΑἰγυπΊίοις εἰς φόξητρο»" 

πᾶς ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς, φοξηθήσονται διὰ τὴν βελὴν ἣν βεξόλευται Κύριος σαδαὼν ἐπ᾽ 

αὐτήν. Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἔσονται πέντε πόλεις ἐν τῇ Αἰγύπ]ῳ λαλβσαι τῇ γλώσση τῇ Χαναανί- 
ν }»νο “2.9 , ' ἊΝ , ς ᾽ὔ ΄ 

τιδι, χαὶ ὀμνύντες τῷ ὀνόματι Κυρίου σαξχών" “πόλις ἀσεδὲχ χληϑήσεται ἡ μία πόλις. τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἐςαι ϑυσιαςήριον τῷ Κυρίῳ ἐν χώρᾳ ΑἰγυπΊίων, χαὶ ςἥλη πρὸς -τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ 
Κυρίῳ. Καὶ ἔςαι εἰς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα Κυρίῳ ἐν χώρᾳ Αἰγύπ]ε: ὅτι χεχράξονται πρὸς Κύ- 
οἰον διὰ τὰς ϑλίθοντας αὐτῆς, καὶ ἀποςελεῖ αὐτοῖς ἄνθρωπον ὃς σώσει αὐτὲς, ᾿χρίνων σώσει αὖ- 
τάς. Καὶ γνωςὸς ἕςαι Κύριος τοῖς Αἰγυπ]ΐοις' καὶ γνώσονται οἱ Αἰγύπηιοι τὸν Κύριον ἐν τῇ 

Χ. οἱ ἐργαφόμενοι] οἱ διαλογιζομενοι (Χ1]. πιᾶγρ. οἱ ἴπ ἘΔ.) ΑἸοχ. 
οἱ διαζομενοι 26, 49, τού, 32ο1. αὐτὰ ἐν ὀδύνῃ} αυτὼν εν οδυνὴ 228. 

οἱ ποιᾶντες τὸν ζύϑον] οἱ τον ζυϑον ποίδιντες ΧΙ], 26, 41, (τοῦ. πιᾶγρ. 
φαἀζοτῖρι. 40 4]. πι. ἀπὸ κριϑὴς οἱνος) 198, 301. ΑἸεχ. 
ται] ργϑτλῖττ, καὶ ς, 90, 144. 
41.) 97, 2233. ὁ ὁ ᾿ 

ΧΙ. οἱ σοφοὶ σύμβουλοι] καὶ σοῷοι 398. τῇ βασιλέως] αὶ 102, 
40ος. ἢ βελὴ αὐτῶν] Ῥγϑειηϊττ. καὶ ἐσαι 22, 16, 48, ς΄, 62, 90, 939 
144. 147» 233, 308. μωρανϑήσεται) μώρα 22, 36, 48, ς΄) 62, 90. 
93. 1447) 147, 233) 308. 

ΧΙ. ΠΣ εἰσι νῦν] α νυν 2.06. καὶ ἀναγγειλάτωσαν σοι] και 
απαγίειλατωσαν σοι (ομπὶ {16 ἀπ᾿ ρυπέϊ5 ποίδτα) 93. κα κα, Ἰοῦ. 
αγ[ειλατωσαν σοι (οτηο καὶ) τορ, 2902. καὶ εἰπάτωσαν) Ἔ σοι 
36, 48, Ξ1, 62, 147, 233. λ90, 93,308. Τί βεξέλευται] τι βου- 
λετῶι 3ος. Κύριος σαξαὼϑ] » σαδαωϑ 8). ἐπ’ Αἰγυπῆον] ρτγω- 
Γαϊττ, εξ Αἰγυπῆου (τηᾶτρ. οἱ ἴῃ ἘΔ.) 8). -Ἐ ατε ἀφρολογοι ὅτε χρῆ- 
σμολογοι διδαξαι σε τὴν οἰκονομίαν δυνήσονται 3ος. 

ΧΙΠΠ. ᾿Ἐξέλιπον] εξελειπον 201. ἄρχοντες τ᾿-ἄδιχοντες 295] 
νι 8 τειαττ. οἰπὶ ἰπτειτηεά. 2329ς. Τανεως] -ξ- καὶ ἐξελιπον 147. καὶ 
ὑψώθησαν] και 2.06. οἱ ἄρχοντες Μέμφεως ἄρχοντες Μομφεως 
(ουτη {118 θὰ Μομ, ρυηςῖῖβ ποϊδί8) 93. καὶ πλανήσεσιν] καὶ πλανη- 
σει 302. καὶ σλανήσῃ 3ος. Αἰγύπ]ον] ργατηίτι. τὴν 24, 87), οἱ, 
97. 228, 300. (οπιρί. ΑἸά. κατὼ φυλάς] καὶ τας φυλας 87, 97, 
228. ΟομηρΙ. ΑἸά. ᾿ 

ΧΙΨΝ. Κύριος γὰρ] α γαρ 93. ἐκέρασεν αὐτοῖς] ἐκερᾶσεν αὐτοὺς 
23. καὶ ἐπλάνησαν] και ἐπλανησεν 36, 9ο, 97, 228, 3.03. Αἵ. 
γυπῆον] ῥγαθτηῖτῖ. τὴν 24, οἵ, 97, 258, 300. Οοιηρί. (ΑἸοχ. τ κα ἴῃ 
οἰιεατγαέϊ. τηϊηοσθ.) τοῖς ἔργοις αὐτῶν] , αντων 91. τοῖς ἐργοις ἂν- 
τ 93) 300. τοῖς ἔργοις αὐτῆς Οομρρὶ. 

ΧΥ. Καὶ ἐκ ἔςαι] καὶ μηκέτι ἐγαι 3901. ὃ ποιήσει] ὃ τλησει 
(οοιτ. υἱὲ ἴῃ ΕΔ.) 228, καὶ ἀρχὴν] α καὶ ΧΙ], 23,24,41,48, 49. ξι, 62, 
87,90, 91, 1ού, 100, 144,14}. 198, 301, 302, 206, 308, Οομμρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΥ͂Ι. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐκείνη} κα δὲ ΧΙ], 25, 41, 48, ξι, ὅ2, 8}, 9ο, 
97. 147; 228, (233. υξ νἱάεῖτιτ) 308, 399. (μηρί. Οεογρ. δ[αν. Μοίᾳ. 
13 (οάϊοες ϑεγεῖ, ἔσονται οἱ Αἰγύπῆ]ο!] , οἱ 24, τος, 302. Οοπρὶ. 
ὡς γυναῖκες] ὡς αἱ γυναῖκες 41. κα 301. ἐν φόξῳ καὶ ἐν τρόμῳ] ἐν 
τρομὼ καὶ ἐν φοξδω 24; ΟἹ, 97, 228, 300. Οοιηρὶ. ἤς, ἔπε εν δουπάο, 
8). καὶ ἐν τρόμῳ] κεν ΧΙ]. ο καὶ ΑΙά. ἀπὸ προσώπου] ΡΓω- 
τηἶττ. καὶ ΑΙά. τῆς χειρὸς) τῆς ἡμέρας “6. κα Θεοῦ. ἐπιξαλεῖ 
αὐτοῖς} ἐκξαλει ἐπ᾿ αὐτες 26. επιξαλει επ᾽ αυτες 41, 306. επιξαλει 
ἐπ᾿ αὐτοῖς 40. τ08. ᾿ : 

ΧΥῚ]. ἡ χώρα] κ ἢ 301. τῶν Ἰεδαίων] των Αἰγυπλιων 26. 
Οοτηρί. τοῖς Αἰγυπήιοις τοῖς Ιαϑαιοις 26. Οοαιρί. πᾶς ὃς] ρτα- 
τηἶττ. καὶ 49. ἐῶν ὀνομάσῃ αὐτὴν] ἂν ὀνομαση αὐτὴν 49, 90, τού, 
301. Αἰεχ. εαν ὁμοσὴ αὐτὴν 228. αὐτὴν αὐτοῖς} ἰτ. 2038. διὰ 
τὴν βουλὴν] - Κυρίου σαβαῶϑ' ΑΙεχ, ὃν βεξάλευται δες. τά, πῃ. 
“οπ1.} Κυριου σαξαωϑ᾽ ἣν βεξελευται Κυριος ἐπ᾿ Αἰγυπῆον 26. ῆς, 

λυπηϑήσον- 
Μ 

τοονέσεσ!) τέσενται (24. ἀυὉ. Δῃ 

οὐπὶ αὐτὴν ῥγῸ Αὐγυπῆον, 40, τοό, το. Κύριος σαδαὼϑ] , σαξαὼϑ 
(ΧΙ. δἀάϊε. ἴῃ πιᾶγρ. {00 3.) 41, 230, 301) 302, 306. ροηϊϊ δηῖς βε- 

δελευται 879 915) 228, 309. Οομηρὶ. Βαδεὶ σαξαῶϑ' ἰπ οδαγαᾶς. πίη. 
ΑἸεχ. Κύριος ὁ Θεὸς σαδαῶϑ Θεὸ. ἐπ᾽ αὐτήν] ἐπ᾿ αυτες ΧΙ͂. 
εν αὐτοῖς ἐπ᾿ αὐτὴν 230,.306. 

ΧΥΤῚ. τῶντε πόλεις] ττ. το. "ἐν τῇ Αἰγύπ]ῳ] αὶ τῇ ΧΙ], 23, 
48, 49, ξι, 63, 90, τού, 109, 1479 301. Αἰεχ. ΑἰγυπΊου 26. εν Υγὴ 
ΑἰγυπἼω 87, 91. ΟοπιρΙ. λαλξᾶσαι τῇ γλώσσῃ] α τῇ ΧΙ]. λαλη- 
σαι τὴ γὙλωσσὴ 233. τῇ Χαναανίτιδι} τῇ Χανανιτιδὶ 1ΠΠ, 22, 23, 
417) ξιγ1ού, 147, 108, 3ο1, 306. (οπιρί. ΑἸά. καὶ ὀμνῦντες] καὶ 
ομνυεσι ΧΙ, 22, 24, 26, 36, 41, 48, 405 ξ΄, 62, 90, 93, 1ού, το0», 

144. 147. 108, 233, 302, 10ος, 308. ΑΙεχ. καὶ ομνυοντες 87, 07, 
228, 301. Οοιηρὶ. ΑἸ4, καὶ ἀνυμινσαι 439, 306. Κυρίᾳ σαξαὼϑ] 
α σαδαὼδ (ΧΙ. δάάϊε. ἴῃ πλαγρ. [Ὁ 56) 26, 41, 49, τού, 198, 2οὅ. 
μαθεὶ σαξαὼϑ᾽ ἴῃ ἐδιαγαξϊ. πιΐποτε ΑἸοχ. ὡπόλις ἐσεϑδὲκ] τοολις δικαι- 

οσυνη 22. ΤηᾶΤΡ. Ὥολις ἀσεδεχ 301. τοόλις ἀχερὲς (πρὶ. 
δὲκ] ἡλιοῦ (πιᾶγρ. δ Αἱ. τ.) τού. 
Οὐομρρὶ. 

ΧΙΧ. Τῇ ἡμέρᾳ] τὴ δὲ ἡμέρα 301. ἐν τῇ ἡμέρᾳ, Ἑυΐεῦ. Ῥεπι. 
Ἐνδηρ. Ρ. 413. ἔξγαι ϑυσιαςήριον] ἔραι ϑυσιαςήρ (0) 147). ἔςαι 
τὸ ϑυσιαφήριον ΑΙεχ. ἐν χώρᾳ Αἰγυπίων] εν χώρα Αἰγυπῆου Χ]], 
24, 41. Ευὲερ. 1 επι. Ἐναηρ. Ρ. 19. εἰς χωραν Αιγυπιων 26. εν 
χωρα τῶν ΑἰγυπΊιων 2332. καὶ ςήλη διο. δὰ Άῃ. οοηι. 4.1, Εὐΐεθ. 
Ῥεπ). Ενδηρ. 1. οἴ, πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς] αὐ πο: ξογαπε Αυρ. 

ΧΧ. εἰς σημεῖον] -[- αυτὴς 198. κα εἰς ΟΘεογρ. σημεῖον--Π Κυρίῳ] 
σημεῖον Ἱυρίῳ καὶ εἰς τὸν αἰῶνα Ογη]]. ΑἸεχ. 11, 281. εἰς τὸν αἰῶνα] 
λ εις τὸν 198. Κυρίῳ] Ἕ σαδαὼϑ 22, 36, 48, 9ο, 93, 144, 234, 
308, (ΑΙΘχ. ΤῸ Χ ἴῃ ομαγαέξ. χηΐποσε.) ΡΓΘου τ, τ 41. 
σαδαων ς1. Κύριος σαξαὼϑ ὅς, 147. ἐν χώρᾳ Αἰψύπῆς] εν χωρα 
Αἰγνπῆιων όὅ2. καὶ ἀποςελεῖ αὐτοῖς} - Κυριος ΧΙΠ, 22, 36, αι, 48, 
49. 51, 62, 90, τοό, 147) 198, 301, 208, ΑΙεχ, Ευΐεδ. Γλοτη. Ἐνδηρ. 
Ρ. 413. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ αἀποςελει Κυριος αυτοις 26. καὶ ἀποξςελει 
Κυριος 93. καὶ ὠποςελῶ ἐπ᾿ αὐτοῖς ΟἸεη,. ΑἸεχ. Ρ.993. αὶ πος. 
αὐτοῖς ἄνϑρ.1 καὶ ὠποςελεῖ ὁ Κύριος ἄνθρωπον Οεοτρ. εἰ ναΐρίσε ἐπὶ 
δοπιέπμς ἀοπιίποι Αρ. ἄνθρωπον] ανϑρωπος (Χ]]. τῶδγρ.) 48. 
κρίνων} κρινῶν (Π0) 108. Χρίνων σώσει αὐτὰς} α ὅ2, οἵ, τού, τορ, 
202. 

ΧΧΙ. τοῖς Αἰγυπήίοις] -[- καὶ ὠπορελεῖ αὐτοῖς ἄνθρωπον ὃς σώσει 
αὐτὰς ἘχπὲεὉ. Πγεπι. Ἐνδηρ. Ρ. 19θ. καὶ γνώσονται] ργειπηϊῖ. φοξη- 
ϑήησονται οἱ Αἰγυπήιοι τον Κυριον 49. εἰ τἰπιεδμπὲ Αὐρ. τὸν Κύριον] 
Κύριον τὸν Θεὸν Εὐΐεῦ. Πεπι. Ἔνδηρ. Ρ. 413. καὶ ποιήσεσι ϑυσία, 
Ἔ καὶ δωρον 22,23. ΑΙά, (ΑἸεχ. ὧι κκ ἴῃ οδιαγαᾶ, πηῖη.) δῖαν. Μοί. 
χαὶ τοιησεσι ϑυσιαν χῶὶ δωρον 24, 36, 48, ς΄, 62, 87, Οἱ, 93: 97, 
147, 228, 233, 308, 300. (οπηρὶ. ἔς, ηἰῇ δωρα, οο, 144. - καὶ 
δωρα τορ, 302, 3ος. "καὶ τοιησεσι ϑυσιαν 306. καὶ ποιήσονται ϑυ. 
σίας Ἑυζοῦ. 1. οἶϊ. καὶ εὔξονται εὐχὰς] καὶ εὐξονται ευχᾶιρως 
(ουπὶ {γ}1ὰ ρως Ρυιπέεῖ5Β πορᾶϊ8) 93. τῷ Κυρίῳ] τῳ Θεῳ 301. 

«ἄσε- 
ἡ μία πόλις] α ἡ ΟΙ, 97, 300. 

τω Κυριω 

ΚΕΦ. ΧΙΧ. 

11, 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

2Ο. 

21. 



ΣΑΙΑΣ. 
κεφ. ΧΙΧ. 

ς: ΞΖ 3 ’ Ν 4 5 ΄ ΝΌΟΝ Ξ Ν᾿ “ ’ ".ρομΨΕι ᾽ὔ 

22. ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, χα! “σοιήσδσι δυσίας, χαι εὔξονται εὐχᾶς Τῷ Κῤίῳ, χαὶ ἀποδώσασι. 

23. 

24. 

25. 

οι . λυμμένους τὴν αἰσχύνην Αἰγύπ]ου. 
ἦσαν πεποιθότες οἱ Αἰγύπημοι, ἦσαν γάρ αὐτοῖς δόξα. 

Καὶ πα- 

τάξει Κύριος τὸς Αἰγυπ]ίες πληγῇ, χαὶ ἰάσεται αὐτὲς ἰάσει, χαὶ ἐπιςραφήσονται πρὸς Κύριον, 

χαὶ εἰσαχὅόσεται αὐτῶν, χαὶ ἰάσεται αὐτὰς ἰάσει. Τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔςαι ἡ ὁδὸς ἀπὸ Αἰγύπῖου 

πρὸς ᾿Ασσυρίους, χαὶ εἰσελεύσονται ᾿Ασσύριοι εἰς Αἴγυπῖον, χαὶ Αἰγύπιοι πορεύσονται πρὸς 

᾿Ασσυρίους, χαὶ δαλεύσεσιν Αἰγύπηιοι τοῖς ᾿Ασσυρίοις. Τῇ ἡμέρᾳ ἐχείγῃ ἔςαι Ἰσραὴλ τρίτος ἐν 

τοῖς Αἰγυπ]ίοις, καὶ ἐν τοῖς ᾿Ασσυρίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ, Ἣν εὐλόγησε Κύριος σαξαὼϑ, 

λέγων, Εὐλογημένος ὁ λαός μὲ ὁ ἐν Αἰγύπ]ῳ, καὶ ὁ ἐν ᾿Ασσυρίοις, καὶ ἡ χληρονομία μα ᾿Ἰσραῆλ. 

ΤΟΥ ἕτες ὅτε εἰσῆλθε Τανάϑαν εἰς ἴΑζωτον, ἡνίκα ἀπεςάλη ὑπὸ ᾿Αρνξ βασιλέως ᾿Ασσυρίων, 

καὶ ἐπολέμησε τὴν Αζωτον, καὶ ἔλαδεν αὐτὴν, Τότε ἐλάλησε Κύριος πρὸς Ἡσαΐαν υἱὸν ᾿Αμὼῶς, 
ἂν» φὸ , ,΄ ’᾽ 

λέγων, Πορεύου καὶ ἄφελε τὸν σάχχον ἀπὸ τῆς ὀσφύος σου, χαὶ τὰ σανδάλιά σου ὑπόλυσαι ἀπὸ 
. ψ ᾿ ' 

τῶν πτοδὼν σου, χαὶ “ποίησον ὅτως, “πορευύμενος γυμνὸς χαὶ ἀνυπόδετος. Καὶ εἶπε Κύριος, Ὃν 
ὄχον πσεπόρευται ὁ πταῖ, Ἡσαΐῖ ὃς χαὶ αἀγυπόὸι ίχ ἔ ία ἔτῃ ἕ Ϊ τρῦ ᾿επόρευται ὃ ς μου Ἡσαΐας γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος τρία ἔτη, τρία ἔτη ἕςαι εἰς ση- 

. μεῖα χαὶ τέρατα τοῖς Αἰγυπ]ΐοις χαὶ Αἰϑίοψιν: Ὅτι ϑτως ἄξει. βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων τὴν αἶχμα-- 

λωσίαν Αἰγύπ]ου χαὶ Αἰσϑιόπων, νεαγίσκδς, χαὶ πορεσξύτας, γυμνὸς χαὶ ἀνυποδέτους, ἀγαχεκα- 
Καὶ αἰσχυνθήσονται ἡτ]ηϑέντες ἐπὶ τοῖς Αἰϑίοψιν, ἐφ᾽ οἷς 

" ».»" ε δῷ ϑ ρὸ ᾽’ 

Και εὐ οἱ χατοιχδντες ἐν τῇ νήσῳ 

ταύτη ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ᾿1δὲ ἡμεῖς ἦμεν ποποιϑότες͵ τϑ φυγεῖν εἰς αὐτὰς εἰς βοήϑειαν, οἱ οὐχ 
τἸν)ανξὰ συ ϑηνωι ἀπὸ βασιλέως ᾿ Αὐσυρίων χαὶ “σῶς ἡμεῖς σωϑησύμενα ; 

ΧΧΙΙ. Καὶ τατάξει--ἰάσει 15} αὶ οὔπῃ ἱηϊοιτηθά. Εὐυΐεῦ. Τλδηι. 
Ἐνδηρ. Ρ. 190. Ὡληγ}} -- μεγαλη ΧΙ], 26, 36, 41, 49, τού, 230, 
406. Αἴεχ. δῖαν. Μοίᾳ. πληγὴν μεγωλὴν 233. πληγὴν 3201. καὶ 
ἰάσεται} και ιασει τοό. ἰάσεται αὐτὲς ἰάσει 19] α!αᾶσει 24,)91) 97, 
228, 3.9. ΟομρΙ. Α]4. ,απαδὲῤ εος (μα νιϊετίοογΐϊα Αυρ. 
ςραφήσονται] και ἐπιςραφησεται 62. 
ἐπαχδσεται ἀντων ΧΙ, ΑΙεχ. καὶ εἰσακεσεται αὐτὸς 232. καὶ ἰά- 
σεται 2" ὅζ(ο δᾷ ἔῃ. ςοη).] 23. ἰώσει 2.1 λ Χ]1,22, 24, 36, 48, 49, 

1, 2, 87, 90, 93; τού, 109, 144, 147, 108, 233» 239.) 301, 302, 
4ος, 308. ΑΙεχ. Ευΐς}. 1. οἶξ. Οεοτς. 

ΧΧΠΙ. ἔραν ἡ ὁδὸς} α ἡ ΧΙ], 24, 41. 48, 40, ς1, 62, 9ο, οἵ, 1ού, 
10, 144) 147, 228, 233» 301, 302, 306. Οομρ]. ΑΙεχ. εςαι ὃ λᾶος 

26,36. ὠδπὸ ΑἰγύπἼ]ου] κα απο ΧΙ], 24, 26, 49, 87, τού, 1ο9, 301, 
3ος, 306. Οὐοπιρὶ. ΑΙάἀ. Διγυπῆιοις 41. Βαθεὶ ἀπὸ ἴῃ ομαγαίς, πηΐη. 
ΑΙεχ. τρὸς ̓ Ασσυρίας 19] τοις Ασσυριοις 93. πρὸς ̓ Ασσυρίας " 

--πρὸς ᾿Ασσυρίους 2] αὶ αἸτεγαῖτ. οἴιπὶ ἱπίεστηεά. ό2, 14). εἰς Αἴ- 
γνυπῖον) προς Αιγυπῆον 28. καὶ Αἰγύπ]ιοι] καὶ οἱ ' Αἰγυπῆιοι 46, 49. 
καὶ δαλεύσεσι διο. δὰ πη. οοπ|.} α 23. ΑἰγύπἼιοι 25} ῥγαβπηῖτῖ. οἱ 

ΧΙ], 24, 26, 16, 41, 48, ςτ, 90, τοό, 198. ΟομρΙ. ΑΙεχ. 

ΧΧΙΨΥ. Τῇ ἡμέρᾳ---Ἰσραὴλ] ἔγαι ἐν τῇ. ἡμέρᾳ ἐκείνη Ἰσραὴλ 
Ομιγίοίι. νἱ, 18. Ἰσραὴλ---Αἰγυπῆιοις] ἔραι ὁ τρίτος τὰ Ἰσραὴλ ἐν 
μέσῳ τῶν Αἰγυπῆίων 8 Οοάϊοεβ δετεῖ. Ἰσραὴλ τρίτος] τ. ΧΙ], 22, 
46, 48, ςτ, 62, 90, 93» 144. 147» 2335, 308. ΤυΠπ. Μ. Ρ. 402. ἐν 

ΔΆ.» 

καὶ ἐπι- 
Α Ε ’Ὁ 3 οὐ 

χαὶ εἰσακέσεται αὐτῶν] χαι 

τοῖς Αἰγυπῆιοις] ἐν τοῖς Ασσυριοις 111, 26, τοό, 198, 239.» 301) 3ο6. ᾿ 
᾿ Ζῆπ. Μ. ΟΠΒιγίοίς. 1. οἶκ, ἢς, ἤης εν, 93. Ρῥγδιηϊῖ. καὶ 48. καὶ 

ἐν τοῖς ᾿Ασσυρίοις] καὶ ἐν τοῖς Αἰγυπῆιοις ΠΠ1, “6, 93, τού, 108, 280, 
301, 306. ΟἸτγίοϊ, 1. εἶτ. καὶ Αἰγυπήιοις ΤυἹῖπ. Μ. 1]. ες. εὐλογη- 
μένος---εαὐλογημένος ἴῃ οοη. 64. αὶ Αἰτεγιῖγ. οἰ] ἱπτεγηηθά. 301. 

, ΧΧΥΝ. Ἣν εὐλόγησε] ἦ εὐλόγησε 111,24. καὶ εὐλογῆσε 109, 144, 
3ος. Κύριος σαξαὼϑ᾽)] ργαιηἶττ. ὁ 24. εὐλογημένος] “- ἔςαι Τυβίη. 

Μ. Ομιγίοί. 1. οἷ. ὁ ἐν Αἰγύπίῳ ὅτο. δὰ ἤη. ςοτα.7 ὁ τοῖς Αἰ- 
γυπῆιοις καὶ ὁ ἐν τοῖς ᾿Ασσυρίοις καὶ ὁ ἐν Ἰσραήλ. ΟἸγίοῖς. 1. εἷξ, 
καὶ ὁ ἐν ̓ Ασσυρίοις] , ὁ ΧΙ]. καὶ ἔργον χείρος μου ἐν Ασσυριοις 22, 
26, 48, ὅ2, 90, 144) 147, 228, 208. (ΑἸεχ. δ Χ) ἄς, ηἰῆ ὁ ἐν Ασ- 
συριοις, ξῖ. καὶ Ασσυριοις 41. καὶ εργον χείρων μου ἐν Ασσυριοις 
93. καὶ ἡ κληρονομία μο0} α ἡ 1Ἰο6. Ἰσραήλ] ἡ εν Ισραηλ 3ος. 

1. Τῇ ἕτες ὅτε εἰσῆλϑε] τὰ ἐνιαυτῇ ὃ εἰσῆλθε ΟἸγίοίς νἱ. 18. ἐν 
ἔτει ἐν ᾧ εἰσῆλθε δῖαν. Μοίᾳ. ὅτε εἰσῆλϑε} ὃ εἰσηλϑὲ ΧΙ], 22, 23; 

34. 26, 36, 41, 48, 49, ς1, 62, 87, 90, 91, 93. 97. τού, 109, 144» 
147, τοῦ, 228,233. 301, 302, 3ος, 206, 208, 309. Οοιηρὶ, Α]ά. ΑἸεχ. 

Τανάϑαν] Ναϑαν Π], τού, 239, 3ο1, 306. Αἰά, Ομιγίοίε. ἰος. εἶξ. 
Θαρϑαν ΧΙ], πηᾶγρ. Θαναϑαν ξιν οο, 93, 144. Ταραϑαν 4 Οοάὶ- 

ςἐ8 βετρὶϊ οὔπὶ Αἰτῃ, ἘΔά. ἥνικα ὠπεράλη] οπηνικὰ ἀπεξαλὴη 109» 

ποεπόρευται] ὃν τροπον πορεύεται 62. 

[] 

402,30ς. αἡνικῶ 233. ὑπὸ ᾿Αρνῶ] υποὸ Σαρνὰ 22, 48, ςτ, 62, 147, 
408. ὑπὸ Αρναξα 23. ἀπὸ Αρνα τού. ὑπὸ Ναρνᾶ Οοπιρ. καὶ 
ἐπολέμησε] α καὶ (ροίεεα αἀάϊι.) «1. τὴν ΓΑζωτον] αὐτὴν 25, 36,48, 
ξι, 62, 90, 93, 147.308. αὐτῶ 144. ᾿ καὶ ἕλαξεν αὐτὴν] καὶ 
κατελαξετο αὐτὴν ΧΙ], 249 41) 49, 87, 91) 97, 1ού, 228, 233; 301; 

406, 300. Οοτηρ]. ΑΙά, ΑΙεχ. χαὶ ελαδεν τὴν Αζωτον, κῶϊ τὸ ὅριον 
ἀυτῆς 222 48, ςτ, 62,00, 144») 147, 398. ὅσ, πῇ τὰ ὅρια αντης, 46. 

καὶ ἐλαξεν τὴν Αζωτον 93. 
11. Τότε ἐλάλησε Κύριος} α Κυριος τοό. υἱὸν ᾿Αμὼς] α ΧΙΙ, 

24, 26, 41, 49, 87), 97) τού, 198, 228,233, 306, 3ο9. ΟΟἸἴΏΡ]. Βιαθεῖ 
ἴῃ οἰμαγδέϊ. τηΐηοσε Αἰεχ. ὑπόλυσαι} ἀπολυσαι 30 ς. καὶ ποίησον 

ὅτως καὶ ἐποιησεν «τως (Χ]]. πιᾶγρ.} 22, 23» 24, 36, 41, 48, 49, ςῖ, 

ὅ2,. 87) 90, 93. 97. 109, 144) 147, 228, 233, 302, 30ς, 208, 300. 
Οοπιρὶ. τορενόμενος γυμνὸς} ρτγατηῖτ. Ησαιας 22) 36, 48, τ, 62, 

90, 93» 144. 1475 233. 308. Οφογς. 
ἸΏ) 41) 48, 144) 303. ΑΙοκ. 

11. Καὶ ὄπετ-τρία ἔτη 151 α οὐπὶ ἱπίογπιθά. τού, ὃν τρόπον 
ὁ παῖς μου Ἡσαΐας} Ησαιας 

ὁ παῖς με ΧΙ], 24, 26, 41, 87,91) 97» 228, 300. Οομρί. ΑἸεχ. τρία 
ἔτη, τρία ἔτη] Τευμεῖ ταπῖυπὶ ΧΙ], 22) 23, 26, 41, 48, 40, 875 90, ΟἹ, 

93. 97. 109, 144) 147, 1098, 233») 301, 302) 2ος, 306, 2ο8, 300. 
Οοτρὶ. ΑἸ]ά. ΑἸεχ. Θεοῦ. ᾿ ἔραι εἰς σημεῖα} κα εἰς ΧΙ], 22, 24) τ6, 

16, 49, ς1,) ὅ2, 87,» 90, 91, 93» 97, 1ού, 1ο0, 144, 147) 108, 233) 
201, 302, 30ς, 306, 308, 300. 'Οοπηρί. ΑΙεχ. τοῖς Αἰγυπῆιοις} ργα- 
Ὠλϊῖ. ἐν 26, 3ο6. 

ΙΥ. ὅτως ἄξει) ὅτως ἕξει τοό. ὅτως ὠπάξει 8ῖΑν. Μοίά. Αἰ- 
γύπῖου] εταῖυπι 22. καὶ Αἰϑιόπων] Βαρεῖ 'π πιᾶτρ. καὶ τὴν αἰχμα- 
λωσιαν ΧΙ]. καὶ τρεσθύτας] καὶ πρεσξυτερες 41. γυμνὰς] ὑτῶ- 

ταϊττ. καὶ 87. καὶ ἀνυποδέτες] καὶ ανυπολυτες (ῆς 4110]) 201. ἄνα- 
κεκαλυμμένους] λα ὅ2. ΡῬυβηι. καὶ 93, 147: ἅμα κεχαλυμμένους 

ΑΙά. τὴν αἰσχύνην] α τὴν 62. ἐν τῇ αἰσχύνῃ ϑῖαν. Μοίᾳ. 
Νν. Καὶ αἰσχυνθήσονται) καὶ ητηϑησονται 41. ἡττηθέντες] 

- οἱ Αἰγυπῆιοι 24, 26, 36, 49, 87, 91) 97. 1ού, 198, 228, 233) 239, 
301. Οοπιρί. Αἰεχ, ϑίαν. Μοίᾳφ. αἰσχυνθέντες οἱ Αἰγυπῆιοι 41. 
Ἔ ̓Αἰγυπῆιοι 300. οἷ ἢ Αἰγύπῆιο!] ρτγαβιῖττ. καὶ 26. κα 3099. ἦσαν 
γὰρ αὐτοῖς] οὗ ἡσαν ἀντοις 22.) 36, 48, ξ1, 62, 90, 144) 147, 233, 
401, 308. Θεοῖρ. α΄ γαρο3. ϑόξα] εἰς δοζαν 22, 16, 48, ς:, 62; 

90, 93» 144 1479 233. 308. 
ΨΙ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] κα (ΧΙΠ. Ἰερυπίωγ ἴπ πιᾶγρ.) 24) 26, 41, 49, 

87, 91) 1οό, 198, 228, 239, 301) 306. (οπιρὶ. μδδεῖ (Ὁ χα 48. Πᾶ- 

θεῖ 10 χκ ἴπ Ἄβιᾶγ. πῃ. Αἰεχ. Ἰδὲ ἡμεῖς ἦμεν] λα ἡμεν του, 302. 

τιποιϑότες τὸ φυγεῖν] τεποιϑοτες τῇ καταφυγεῖν 26. κα τῇ φυγεῖν 

Οοπιρί. εἰς αὐτὲς εἰς βοήϑειαν͵] α εἰς Ργπι. 144. οἱ ἣ οὐκ] καὶ αυ- 

τοι οὐχ 22, 36, 48, ς1) 62, 90, 93» 147ν 233» 398. χαὶ οὐχ 24. Λ οἷ 

ὠνυπόδετος) ἀνυπόδητος (ῆς, 



ΗΣΑΙΑΣ. 
ΚΕΦ. 

ΤῸ ΟΡΑΜΑ ΤῊΣ ΕΡΗΜΟΥΎ, Ως χαταιγὶς δὲ ἐρήμου διέλδοι, ἐξ ἐρήμου ἐρχομένη ἐκ γῆς 

φοξερὸν Τὸ ὅραμα, χαὶ σχληρὸν ἀνηγγέλη μοι" ὃ ἀϑετῶν ἀϑνετεῖ, 9. ἀλομον αλόμειν τΕπ᾿ ἐμοι δὶ 

Ἐλαμῖται, χαὶ οἱ πτρέσξεις τῶν Περσῶν ἐπ᾿ ἐμὲ ἐρχονται" γὺν ςενάξω αι: παῤαχάλεσω, ἐμαυ- 

τόν. Διατῶτο ἐνεπλήσϑη ἡ ὀσφύς με ἐχλύσεως, χαὶ ὠδῖνες ἔλαδόν με ὡς τὴν τίχτεσαν' ἠδίκησα 

τῷ μὴ ἀχᾶσαι, ἐσπόδασα τῇ μὴ βλέπειν. Ἢ καρδία μου πλανᾶται, καὶ ἡ ἀνομία με βαπ]ίζει, 

ἡ ψυχή μου ἐφέςηχεν εἰς φόξον. Ἑτοίμασον τὴν τράπεζαν, φάγετε, πίετε" ἀναςάντες οἱ ἄρ- 

ἰχοντες, ἑτοιμάσατε ϑυρεὲς, Ὅτι ὅτως. εἶπε πρὸς μὲ Κύριος, Βαδίσας σεαυτῳ φῆσον. σχοπὸν, χαὶ 

ὃ ἂν ἴϑης ἀνάγίειλον. Καὶ εἶδον ἀγαξάτας ἱππεῖς δύο, χαὶ ἀγαξάτην ὄνε, χαὶ ἀναξάτην χαμήλϑ᾽ 

ἀχρόασαι ἀχρόασιν «σολλὴν, Καὶ χάλεσον Οὐρίαν εἰς τὴν σχοκιάν" Κύριος εἶπεν, ἜΣ ςην διαπαν- 

τὸς ἡμέρας, χαὶ ἐπὶ τῆς πταρεμξολῆς ἐγὼ ἔςην ὅλην τὴν γύχτα, Καὶ ἰδὲ αὐτὸς ἔρχεται ἀναξάτης 
(δος χαὶ ἀποχριϑεὶς εἶπε. Πέπ]ωχε ππέπ]ωχε Βαξυλῶὼν, χαὶ πστάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς ξυνωρίδος' χαὶ ἀποχριϑεὶς εἶπε, Πέπ]ωχε ππέπ]ωχε Βαξυλῶὼν, γᾶλμ : 

ὶ τὰ Ἵ )τῇ (δ. ἰς τὴν χψῆν. ᾿Αχᾶ ΐ λελειμμένοι. χαὶ οἱ ὁδὺυ-- χαὶ τὰ χειροποίητα αὐτῆς συνετρίδησαν εἰς τὴν γῆν. ᾿Αχέσατε, οἱ χαταλελειμμένοι, 

γώμενοι ἀχόσατε, ἃ ἤχαεσα σαρὰ Κυρίου σαδαὼν, ὁ Θεὸς τῇ ̓ Ισραὴλ ἀνήγ[ειλεν ἡμῖν. ΤΟ 
ὍΡΑΜΑ ΤῊΣ ΙΔΟΥΜΑΙΑΣ. Πρὸς ἐμὲ χἄλει “παρὰ τῇ Σηεὶρ, φυλάσσετε ἐπάλξεις. Φυ- 

Αἰά. ἀπὸ βασιλέως ᾿Ασσυρίων] ἀπο βασιλεων Ασσυριὼν 40, 87, 97, 
228. Οὐρὶ. καὶ πῶς ἡμεῖς σωϑησόμεϑα] καὶ τως σωϑησομεϑα 

ἥμεις τορ, 392. καὶ σως ἥμεις σωϑησωμεϑα 147. 

1. ΤΟ ΟΡΑΜΑ] το ρημα ΧΙ], 23, ὅ2, οἵ, 147, (228. οοττ. υἱ 
ἴη ἘΔ.) 2332, 306, 3.9. Αἰά. ΤῸ ΟΡΑΜΑ ΤῊΣ ΕΡΗΜΟΥ] 
α (αἀΐετιρι. πλᾶγρ. δῷ αἱ. τη. Ομ: ἀφίεγιϊ πιαγὶ δ) τού. Κ᾽ ῆο ἀεψενεὶ πια- 

γὲς, Ηϊεγοη. ΤΗΣ ἘΕΡΗΜΟΥ] , της (πᾶσ. ϑαλασσης) ΧΙ]]. 

Ἢ τῆς ϑαλασσης 22, 36, 48, ς1, 62, 93, 1445) 1479 (ω͵28. ἔργα [ἰη.} 
408. - ϑαλασσὴης 23) το, 302, 3ος. -Ἑ τῆς κατα ϑαλασσαν 
233. Ὡς καταιγὶς] ὡς κατεδης 2.98. διέλϑοι] διεξελϑοι 30:1. 
ἐξ ἐρήμου} . 301. ἐκ γῆς] ἐκτὸς (το. πιᾶγρ. ἃ ργίπια τι. ἐκ γῆς εἰ) 
302) 395. ἐκχ γῆς φοζξερὸν] εχ γῆς φοθδερας. φοξερον 22, 26, 48, ει, 
62, 90, 93. 1445) 147, 228, 233, 3098. εκ τῆς γῆς Φοδερον 301. 4{ε 
ἐεγγα ἠογγ 1 Ἡϊετοη. 

11. Τὸ ὅραμα, καὶ σκληρὸν] ἔΜο ἄωγα Ηϊΐετοπ. Ψυϊς. 
γέλη μοι} αἀπαγίελη μοι 23. ηγίελη μοι 8)η. ὃ ἀϑετὼν ἀϑετεῖ] 
2γαυατίοςαίον ῥγναγίοαίως Ἡϊετοθ. ὁ ἀνομῶν ἀνομεῖ } ργαευηϊεῖ. καὶ 
.22,) 24, 36, 41, 48, 40, ξ1, 62, 90, 144, 14,7, 233») 208. δὲ ἐπίφμτς 
ἐπίφιο ἀαρὶ! Ἠΐετου. οἱ ̓ Ελαμῖται!] , οἱ τοό, 144. καὶ οἱ πρέσ- 
ξε:ς].κ οἱ τορ, 228, 305. Οοτηρ. ἐπ᾽ ἐμὲ ἔρχονται] ἐπ᾿ ἐμοι ἐρχον- 
ται τιοό. νῦν ςενώξω] νυν ἐν φεναξω 22, 48, ς΄, 62, 9ο, 93. 144, 
147.233ν» 3098. καὶ τταρὰκαλέσω ἐμαυτόν] και ταρακαλεσὼ ἐπ᾿ ἂν- 

1Π|. καὶ ὀσφύς μου] ἡ ἰσχυς μου 40. 
τεχδσαν Ο1)300. κα τὴν ἰού, 109, 233) 392. ἥδίκησα) ηκιδιασα 
(Ως) 93. τῇ μὴ ὠκᾶσαι] το μη ἀχεσαι 111, 26, τοῦ, 301. ΑἸά. τὸ 
μὴ ἀχβειν 49. ἐσπέδασα] ἐσπευσα ςτ, 62, 9ο, 14,7, 233, 308. 
μὴ βλέπειν) το μη βλεπειν ΠΙ, 26, 40, 97, τοό, 301. 

ΙΝ. Ἡ καρδία μου πλανῶται] πλαναταῖι ἡ καρδια μου 24. 
ἡ ἀνομία} τ μου 4τ. κ᾿ καὶ ὅ2, 147. 
ἀαοῖ! ιῥεν πε Ἡϊετοη. 

ε ΝῚ ’ 

ὡς τὴν τιίχτεσαν) ὡς τὴν 

φοῷ 

ἘΒ 

καὶ 
με βαπῆζει] ὮΓ, 41. ἐπππ- 

ἐφέςηκεν] αἀφεςηκεν 98. εἰς φόξον] -- σκο- 
πευσον τὴν σχοπιᾶν σὸν 40. -- σχοπασον εἰς σκοπιὰν (ῇς ἔυρτα [ἴη.) 
228. -ἰ κατασκόπευσον προσοχήν σου 12 (οάϊοες ΘΟΓΡῚΙ, 

Υ. Ἑτοίμασον] ετοιμάσατε 22, 41, ς΄, 62, 99, 97, 147, 228, 
233, 308, 3200. (οπΊρ]. ΑἸά. 51δν. Μοίη. 

᾿ «τοιμάσατε 16. ετοιμάσετερι. Ἑτοίμ. τὴν τράπεζ.} Ρατα νιέη- 
αν, (βεεμίαγε (ῥεσπίαπε : Ἠϊεΐοη. τὴν τρώπεζαν] -ξ- σκοπευσον σκο- 
κιὼν ΧΤΙ. τλᾶγρ, -Ὃ σκοπευσον τὴν σκοπιαν 22, 23, 48, ξΙ, 90, Ιορ, 
144).302, 30ς, 308. (ΑἸεχ. [10 δ ἴπ σμᾶγ. πη.) τὴν 41. -Ἐ σκο- 
πεῦσατε τὴν σκοπιᾶν 62, 93, 147,233. φάγετε, τοίετε] ἴτ. 1ΠΠ, ΧΊΙ, 
26, 4ι, 91, τού, 108, 3ο1, 309. Οοτηρὶ. ἀναςάντες] ἀναφξητε 100, 
302,30ς. ἱτοιμώσατε ϑυρεοὺς} ἀνασπασατε ϑυρεους 24.) 41, 97, 
300. (Οπηρί. ΑἸά. ἀναπαυσατε ϑυρεες 87. 
(228. οοττ. υἱ ἰη Εά.) 

ΑΙ. Ὅτι ὅτως εἶπε πρὸς μὲ Κύριος] οτι Κυριος εἰπε προς με “6. 
οτιὶ δὅτως Κυριος εἰπὲ ρος με 87. πρὸς μὲ Κύριος] Κυριος τρος με 
ΧΙ], 24, 36, 41, 90, οἵ, 9759 τού, 198, 228. (οπιρὶ. ΑἸεχ. τωρος σε 
Κυριος τορ, 302. μοι Κυριος 301. Βαϑῖσας σεαυτῷ} Βαδισας σε- 
αὐτὸν 144.- σκοπὸν] χοπὸον τοό. καὶ ὃ ὧν ἰϑης1 καὶ ὃ ἐαν ιδὴς 

᾿ ΧΗ, 26, 48, 49, ς΄, 90, ΟἹ, τού, 100, 144, 228, 202, 308. (οπμρὶ. 
ἍΑΙεχ. καὶ ὁν ἐὰν εἰδης ((γ|100.. εἰ ρυιηδεῖβ. ποίας.) 93. χαι ὃς ἂν 

σχοπεέευσον τὴν σχοπιῶν 

αἀνασπαάσετε ϑυρεες οἱ. 

ἄνηγ-' 

τὰ χειροποίητα) πάντα τὰ χειροποίητα 8ῖδν. Μοίᾳ. 

(πιεπά. ργὸ ὅσ᾽ ἄν) ιἰδης τοϑ. καὶ δ εαν εἰδης 301. 
απαγίειλον 22, 48, ΣΙ, 90, 1445) 308. 

ΨΝΙΙ. Καὶ εἶδον) καὶ ιδὸν 49. ΑΙεχ. ἀναδάτας]) αναξαντας 233. 
καὶ ἀναξάτην ὄνου] αὶ και ΧΙ], 22,23, 24,41, 48, 49, ξῖ, 90, 91) 92, 
Ιού, 147, 228, 233, 306, 3ο8, 300. Οοπιρί. Αἰεχ. κα 301. καὶ 
ἀναθδάτην 2] καὶ 3.06. καμήλου] -[- καὶ εἰπὲν 22, 36, 48, ξῚ, 
ό2, 90, 93, 144, 147. 228, 233, 398. ἀκχρόασαι] ρῥγετηϊῖ. καὶ 40. 
ὠκρόασαι ἀκρόασιν ᾿σολλὴν] σκάϊοὶ ακαίλαπι ταμίθεσα, Ἡεοη. ἀκρό- 

ἀσιν τοολλὴν] ἀκροῶσιν, ττολλὴν ἀκροᾶσιν 225, 23) 48, 90, 144, 308. 
(ΑΙεχ. οὐτι ὠκρόασιν Ἱεουπάο [Ὁ δς ἴῃ σπδγαξς. πιϊποσε.) 

ΝΠ. Καὶ κάλεσον) αὶ και 23. Εἰ νοταυὶ Ἡΐετοθ. Οὐρίαν] 

Ουρειαν 93. ῬΓΘΙΠΉΪΝΙ. τὸν 233. Κύριος εἶπεν] Κυρίου, καὶ εἰπεν 

(Χ1]. πιᾶγρ. υἱἍ ἴῃ Ἐά.) 24, 26, 41) 40) 9ο, 91, 97, 1οό, 198, 228, 233, 
301, 306, 309. (οπηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. Κύριος καὶ εἶπεν 26. 

Κυριου, Κυριος εἰπὲν 87) καὶ εἰπὲν 144.- διαπαντὸς ἡμέρας] -Ἐ ἐπι 
τῆς Φυλάκης μου 22, 48, ξ1, 62, 909 144, 147, (228. ἴυρτα 11Π.} 233, 

308. - φυλαχης μου 36. διαπαντος ἡμερῶν 87, 919) 300. καὶ ἐπὶ 

τῆς τσαρεμξολῆς] και ἐν τῇ παρεμξολη 41. -᾿ με ὅ2, 147, 2332. καὶ 
τερι τῆς ταρεμίξολης 90. κα κά! 93. ἐγὼ ἔςην»] ᾿ εγω ΧΙ], 24) 26, 
415) 49, 87) 915) 97, τού, 309. ΟΟμρὶ. μιαθεῖ ἐγὼ ἴῃ οδαγαές, πιΐποτε 
ΑΙεχ. 

ἀνάγίειλον} 

ΙΧ. Καὶ ἰδὲ αὐτὸς} α ᾿δὰ 24. ἔρχεται ἀναθάτης] ἴτ. 26. ἐξη 
χῶϊ ἐρχεται 301. ἔξυνωρίδος] συνωριδὸς 22, 26, 36, 48, 49, 93, τού, 
1ορ, 147, 233, 301) 206, 308. ΑἸεχ. εἶπε] εἰπη τιοό. Πέπ]ωκε 
τοέπ]ωχε} ἴξπεὶ ταπέαπὶ ΧΙ], 25, 24, 26, 48, 49, ςτ,) ὅξ, 87, 90, 91, 

..93»97. 1οό, 100, 144, 147, 108, 228, 202, 3ος, 308, 300. ΑΚ]. Οφοτ. 
Βαῦδεῖ τοέπϊωχε δουπά. ἰῃ οδαγαέξ. γτηΐθογε Αἴδχ. δ.» , ι 

τὰ ἀγάλματα αὖ- 
τῆς] τὰ αλματαὰ αὐτῆς 10οι. χαὶ τὼ χειροποίητα αὐτῆς] α 23, τοῦ. 

συνετρίξησαν] 
συνετρίβη 23, 24, 36, 41, 48, ξ΄, 62, 90, 93, 109, 144, 147, 233, 
302, 3ος. 

Χ. ᾿Ακέσατε] ἀκέσατε νῆσοι ἙΕυΐεῦ. Τ)επι. Ἐνδηρ. Ρ. 78. 
οἱ ὀδυνώμενοι} αὶ οἱ 41, τοό. Οοπηρ!. ΑἸεχ. 
σα] εἰ ἀοίριϊς : αμάϊε φασὶ «μάϊυὶ Ἡϊετοη. ὁ Θεὸς] Ργαεπ τι. ἃ 22, 
51) 62) 90, 144, 147, 239, 306. ὁ Θεὸς ὅτο. δὴ ἔπ. οοπ|.] α 232. 
ἀνήγίειλεν ἡμῖν] ανηγίειλε μοι 3206. ἀνήγ[ειλεν ὑμῖν Οοπ. 

ΧΙ. ΤΟ ΟΡΑΜΑ] το ρημα 22, 48, ε΄, 62, 87, 91) 93, 97, 144, 
147, 228, 308, 309. (Οπηρὶ. στερι τα οράματος 26. ΤῸ ΟΡΑΜΑ 
ΤῊΣ ΙΔΟΥΜΑΙΑΣ] α (δάϊοτίρι. πιαγρ. δΌ α]. τη. Ὅπως ὥωνπα) τού. 
Πρὸς ἐμὲ κάλει] τρος ἐμὲ καλειτε 11. τωρος ἐμὲ καλεῖ 245) 41. ΑΙεχ, 
προσκώλειτε 26. τρος μὲ κάλει 62) 147. παρὰ τϑ Σηεὶρ] ταρα 
σου Σπειρ 91. παρὰ Σεσιειρ 97. (ΟΠΊΡΙ. παρὰ τὸ Ασηειρ 100, 302. 
3095. ὥρα τὸ Σιηρ 147, 308. τᾶρα τὰ Σηηρ3ο1. ταρῶ τῇ Σιεὶρ 
ΑἸά. φυλάσσετε] φυλάξεται 1Π1. φυλαξαι (22. σοττ. υἱἕ ἰπ ΕΑ. πι. 
(ξουπά4) 36, 48, ςτ. ΑΙεκ. φυλαξατε 24. φυλαᾶσσε 62, 144, τ47, 
233. 308. ἐπάλξεις] -᾿- τι ολολυξεις φυλασσὼν τι ἀπὸ νυκτος εἰπε 
22) 51. Ἔτι ολολυζεις φυλασσων; τι ἀπὸ νυχτὸς ενπὲν 16, 48, 228. 

}ι καὶ 
λ ε»"» ω Ψ 

καὶ οἱ ὀδυνωμενοι---ἥἧκε- 

Ἔτι ολολυξεις φυλασσοντι απὸ νυκτὸς εἰπὸν 62. -ἰ- ἐδάδπι, πἰΠ εἰπεν,. 
90. -Ἐ τι ολολυζεις φυλάσσοντι ἀπο νυκτὸς εἰπεν 93, 144, 208. - εἃ- 
ἄεπι, ὩἰΠ εἰπὸν, 147. -Ἐ εβάεπι, πη] εἰπὼν, 233. οτι ἐπαξεις (Πς) 
301. ; 

ΧΙ. Φυλάσσω τοπρωΐ} φυλασσων ηλϑε τόπρωι (22. Δαϊοτὶρί, φυ- 

Ι. 

12. 

ΧΧΙ, 



ΗΣΑΊΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙ. 

13. λάσσω τορι. χαὶ τὴν γύχτα" ἐὰν ζητῆς. ζήτει, χαὶ παρ ἐμοὶ οἴκει;. Ἔν τῷ δρυμῷ ὁ ἑσπέρας χοι-- 
14. μηϑῇς, ἢ ἐν τῇ ὁδῷ. Δαιδάν, Εἰς συνάντησιν διψῶντι ὕδωρ φέρετε οἱ ἐνοίξᾶντες ἐν χώρᾳ Θαι- 

μῶν, ἄρτοις συγαντᾶτε, τοῖς φεύγεσι. Διᾶ τὸ σληϑος τῶν πεφονευμόνων, χαὶ διὰ τὸ τλῆϑος τῶν 
πλανωμένων, χαὶ διὰ τὸ ΄λήῆνος τῆς. μαχαίρας, χαὶ διὰ τὸ πρλῆϑος τῶν τοξουματων τῶν δίιατε- 
ταμένων, χαὶ διὰ τὸ τσλῆσος τῶν πσεπ]ωχύτων ἐν τῷ πολέμῳ. Διότι ὅτως εἶπέ μοι Κύριος, Ἔτι 
ἐνιαυτὸς. ὡς ἐγιαυτὸς μισϑωτ, ἐκλείψει ἡὶ δόξα τῶν υἱῶν Κηδὰρ, Καὶ τὸ χατάλοιπον τῶν τοξευ- 
μάτων τῶν ἰσχυρῶν υἱῶν Κηδὰρ ἕ ες αἱ ὀλίγον, ὅτι Κυρος ὃ Θεὸς ΟΣ ἐλάλησε. 

δ. 

16. 

17. 

ό2, 90, 144) 147, 233, 308. 

Το. ΡΗΜΑ ΤῊΣ ΦΑΡΑΓΓῸΣ ΣΙΩΝ. Τί ἐγένετό σοί, ὅτι γῦν. ἀνέβητε πτάγτες εἰς ϑώματα 
: μάταια; ᾿Ἐγεπλήσϑη ἡ ἡ “πσόλις βοώντων, οἷ. τραυματίαι σοὺ οὔ. τὐλυματιοι ἐν μαχαίραις, δδὲ οἱ 

γεχροί σαυ γεχροὶ τλέμων. Πάντες οἱ ἄρχοντές σου π φεῦ γΆ 9); χαὶ οἱ ἁλόντες σχληρῶς δεδὲ-- 
μένοι. εἰαὶ, καὶ αἱ ἰσχύοντες ἐν σοὶ πόῤῥω πεφεύγασι. Διὰ τῶτο εἶπα, “Αφετέ με; απχρὼς χλαύ- 

σομω" μὴ χατισχύσητε «ταραχαλεῖν με ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς ϑυγατρὸς τῇ γένους μου, Ὅτι 
ἡμέρα ταραχῆς χαὶ ἀπωλείας χαὶ χαταπατήματος, χαὶ ΄“λάνησις σαρὰ Κυρίου σαξαῴϑ' ἐν φά- 
ραγῖι Σιὼν «“λανῶνται, ἀπὸ μιχρᾷ ἕως μεγάλου «“λανῶνται ἐπὶ τὰ ὕρη. 
δον φαρέτρας, χαὶ ἀγαξάται ἄνθρωποι. ἐφ᾽ ἵππες, χαὶ συναγωγὴ πταρατάξεως. 

λασσω τη. ἴες.) 22, 36, 48, ςτ, 62, 90, 93; 144, 147,233, 308. φυ- 
λαξω τόπρωι 24. φυλάσσου τόπρωι 26. φυλάσσων. τί πὸ νυχτός ;: 
εἶπεν φυλάσσων" ἦλϑεν τοπρωὶ (ουπὶ τί ὠπὸ---ἦλϑεν ὯΙ κς ἰπ οδοταᾶ. 
τηϊποσε) Αἰεχ. ἐαν ζητῆς ζήτει} ἐαν ζητητε ζητειτε 22, 48, ς1, 90, 
144, 1479 2335 398. ἐδν ζητῆς ἧς φήτει (Ώς) 23. εαν ζητειτε ζη- 
τεῖτε 26, ὅ2, 93. ᾧπτης 301. ζητῶν ζητεῖ Ογή]]. ΑἸεχ. νοὶ. 1. 

Ρατῖ. Ἶ, Ῥ. 400. εἴ α΄. καὶ ταρ᾽ ἐμοὶ οἰκεῖ] “πιρρεψατε ελϑετε. χαι 
παρ᾿ ἐμοι οἰκϑίτε ἐν τω δρυμω (22. οοττ. ἴαργα [ἴπ. υἱ ἴπ Ἐὰ.) 46, 51, 

ἐπιγρεψατε ελϑατε καὶ τσαρ᾽ ἐμοι οὐ 
κεῖτε ([0) ἐν τω δρυμω 48. ἔς, ουπὶ οἰκειτε ῥῖῸ οὐ κείτε, 93. οἴκει] 
Ἔ λημμα ἐν τὴ Αραδια, λημμα Αραξιας, αρμα εν Αραδια ΧΙ]. 
τηδύρ. “ἢ λημμὰ εν τὴ Αραξια 23) τορ, 302, 3ος. (ΑἸεχ. (Ὁ κς ἱπ 
οδβιδγδέβ. πηίποσε. ) 

ΧΙ. Ἔν τῷ δρυμῷ] ργαπιῖῖ, τὸ οραμῶ τὸ εν , Αραξια 22. Ρζδ- 
τηἶτῖ. εδάδηλ, οὐτὶ ἐν τῇ Αραδια, 48, 90, 93» 1445. 308. ΡΓΔΙΠΗΪ, τὸ 
ρῆμα 1ο ἐν τῇ Αραξια 36, (ς τ. δΌ αἱ. πι.) 62, 147). ῥγαπιῖ, Οπες ἐπ 
““ αδία τού. Ῥγαιτηϊ, τὸ ορᾶμα εν τὴ Αραξια 233. 

μηϑήσονται 22, 36, 48, ξ1) 2, 90, 93, 144, 147, 233» 308. κοιμη- 
ϑηση 26, 41, 49, 87, 91, 97, 106, 1τορ, 1908, 230, 302, 30ς, 306, 300. 

Οὐοπιρὶ. κοιμηϑήσει 301. ἢ ἐν τῇ ὁδὼ]} α ἢ 26, 36, 41, 48, 40, ξ1. 

62, 87). 90, 97, 1οό, 109. 144. 147) 233, 230, 301, 302, 3ος, 306, 
408, 200. ΟΟμΡ]. δΔαιδάν] Δωδαν ΧΙ]. Δωδαρειν 22. Δεδὰν 23. 
Δωδανειμ (36. οοττ. ροΐξεγ. π᾿). υἱ ἴῃ ἘΔ.) 48, 308. Δαιδαρ 49. Δα- 
γε ό2, 9οο, 144. Δαιδανειμι 93; 147. Δεδανειμα τορ, 302, 3ος. 

ΧΙΝ. διψῶντι ὕδωρ] τα. 22. ΑΙεχ. ὕδωρ φέρετε] ἰγ. 23, 26, 48, 
ξῖ, 62, 90, 93ν 1449 1479), 233, 301, 398. οἱ ἐνοικᾶντες] οἱ κατοι- 
κουντες 22, 36, 48, ξ1) 62, 90, 147. 233, 308. 

ἐν χώρᾳ Θαιμὰν) ἐν τὴ χωρα Θεμᾶν 4:1. Θαιμῶν) Θεμᾶν τορ, 
3ος. (πρὶ. ἄρτοις συναντᾶτε] ἀρτοις συγαντήσετε 23. τοῖς φεύ- 
γεσι] τοις σχαμνεσιν (6: τηᾶγρ. υἱ ἴῃ Ἐά.) 87). α τοῖς ΟΟΥΡΙ. 

ΧΥ. Διὼ τὸ τὐλῆϑος 1" ---διὰ τὸ πληϑος 49] α αἰϊεσγυῖγ. οὶ ἴῃ» 

τοιτηθά, 198. τῶν τεφονευμένων] τῶν φευγόντων 111, ΧΙ], 22, 26, 

41) 48, 495) 51, 62, 87, 90, 919 93.» 9079 1Ιοό, 144»)147. 228, 233, 230, 
201, 306, 308, 300. τῶν κτοινομένων (οἴηρὶ. καὶ διὰ τὸ τλῆϑος 
τῆς μαχαίρας] ατοό. τῶν διατεταμένων) των διατεταγμενων 23, 
93. τῶν τεταμενων 62, 14.7,233. τῶν οι. ἐν τῷ τυολέμῳ] εν τῶ 
σεδιω 111. ᾿ 

ΧΥῚ. Διότι ὅτως] οτι «τως (Χ]1. τηᾶγρ. υἱ ἴῃ Εἀ.) 26, 41, 49), 
87) 91, 97, τού, 198, 228, 309. Οοἴηρὶ. ΑΙεχ. δια τοῦτο ϑυτως 62, 
147. διοτι τως εἔϑετο 2290.Ὑ εἶπε) ργθπηῖ. καὶ 229ς. Ἔτσι ἐνιαυ- 
τὸς] ετι ἐν αὐτοῖς 93. τι ἐνιαντος τοό. ἐκλείψει} ργαεπιῖτῖ. καὶ 24» 
36, 41, 48, ςτ9 62, 90, 93» 1445) 147, 233» 393. τῶν υἱῶν Κηδὰρ] 
λα τῶν υἱων ΧΙ, 24, 26, 40, 87, 91, 228, 300. (ΟΠΊΡΙ. 

ΧΥ]]. Καὶ τὸ κατάλοιπον] - τῷ ὥριϑμε Ὁ Χὶ ἴῃ ομασγδέξ. πη. 

ΑἸεχ. τῶν τοξευμάτων] -᾿ τε αριϑμε 22, 36, 48, ς1, ὅλ, 93. 147. 
233. τὰ ἀριϑμα 90, 144, 308. τῶν ἰσχυρῶν] ΧΙ. ατῶν τοῦ. 

ὅτι Κύριος] διοτε Κυριος 4ηρ. ὅτι Κύριος ὅς. δά ἤπ. ςοπ,.} διοτι Κυ- 

θιος ἐλαλησεν ὁ. Θεος Ισραηλ ΧΙ], 24) 26, 41, 879 01, 97, ιοό, 198. 

3228, 301) 309. Οοηρῖ. ΑΙά, ΑΙεχ. ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ] ὁ ὁ Θεος τὰ ἰἴσ΄- 
οι. ἵν. 

χοιμηϑῇς] κοι-. 

οἱ οἴκεντες 24; 903.. 

Οἱ δὲ ᾿Ελαμῖται ἔλα- 
Καὶ ἔσονται αἱ 

ρᾶηλ 93 ἐλάλησε] ῥγροπῖτῖ. «τως 48, ς1, 62, 90, 93, 147, 233, 308. 
Ρτδοτηἶ. αὐτὸς 144. Ροηϊξ δηῖε ὁ Θεὸς 2ο6. 

Ι. ΤΟ ΡΗΜΑ] το οραμα 24. 26, 41, 91, 228. ΑΙά, ΑἸεχ. τεερι 
τειρηήματος 144. τῆᾶγρΡ. ΤῸ ΡΗ͂ΜΑ ΤΗΣ ΦΑΡΑΓΙῸΣ ΣΙΩΝ] 
Α (δἀϊοίρι. ΠΛΆΓΡ. Οπω: υαἱ]ὲἔς οἱ ὑμοπὲ. ) τοό. ΣΙΩΝ] Ἔ τῶν ορῶ- 

σέων 93. ἐγένετό 60ι} ἐγένετο σὺ 144. ὅτι νῦν ἀνέδητε] νυν, οτι 

ἀνεδητε Χ]]1,.22, 23, 56, 4ι, 48, 49, ξ1» 62,.87, 90, 91, 93, 97, τού, 
144. 147, 108, 233» 201) 306, 208, 309. ΟΟὨΡΪ. ΑΙεχ. ἃ νυν 228. 

11. ἡ πτόλις βοώντων] -[- ἡ πολις ἀγαυριωσα ΧΙ]. πιᾶτρ. -Ἐ εἅ- 
ἀειη, πἰ γαυριωσα, 22. (228. ἔαργα 11η.} (ΑἸεχ. {Ὁ κΚς ἴπ οβαγ. γηΐη..) 

“Ἔ εράεηι, ΠἸΠ ἡ γαυρίωσα, 23, 36, 48, ς1, 90, 93, 144, 233, 308. 

ἡ πολις νεχρὼν βοωντων 3ος. - πόλις ἀγαλλιωμένη Οεογρ. εἰοίίας 
εἰανιαπείαπι, τἰὐὸς ἐαμαδαπε: Ἡϊεῖοθ. βοώντων] γεχρὼν 1Ο0. ΤΩΔΓΡ. 

ἰν μαχαίραις] μαχαιρας ΧΙ1], 22, 24, 26, 41, 48, 49, 51) 62, 87, 90, 
ΟἹ, 93.979, τού, 100, 1445) 147, 198, 228,.233, 301, 302, 20ζ, 206, 

408, 309. (οπΊρΙ. ΑΙεχ. λὲν 326. ἐἐδὲ οἱ} ἐϑ᾽ οἱ Οοπιρί. τοολέ- 
μὼν]} τολεμου Χ]], 22, 24, 48, 49, ξ1, ὅς, 90, 93} τού, 109, 144, 

147, 108, 233.» 301, 302, 20ζ, λορ. Ὀομπριὶ. ΑΙεχ. πολεὼς καὶ το- 
λεμου 239, 390: 

11. οἱ ἄρχοντές σου] α σου 24. τοιφεύγασι) -[- αμα υπο τοζου 
48, 62, οο, 93, 1479 233. 398.  αμα απὸ τοζου τ. - αμᾶὰ νπο᾿ 

τὸ τοζὲ 144. καὶ οἱ ἀλόντες) α 22. κα Χαὶ οἱ 48. καὶ οἱ αδοντες 
144, 3098. καὶ οἱ ἁλόντες σκληρῶς δεδεμ. εἰσὶ ] ἅμα ἐπὸ τὰ τόξου 
δεδεμένοι εἰσὶ (οπηρί. δεδεμένοι εἰσὶ} δεδεγμιενοι εἰσι 11, ἐν σοὶ] 
Ἔ εδεϑησαν ομοϑυμαδὸον 23, 3ος. (ΑἸεχ. [00 κδξ ἴῃ οδιαγαξξ, τηϊποτε.) 

πόῤῥω πεφεύγασι] -Ἐ εἐδεϑησαν ομοϑυμαδὸν (22. [ογ. ἐδηϑησαν) 36. 
109, 302. -Ἐ εδεηϑησαν ἐρρυμαῦν 48, (ςτ. υἱ νἱἀείυγ) ὅ2, 93» 

141. 
Ιν. Διὰ ττο εἶπα] δια τατο εἰπὸν 22, 26, 48, ξ1, ὅ2, 90, 93, 

144) 147, 233. 308. ἸΑφετέ μὲ] α μὲ 228. ἀφιετε μὲ 308. δὶ- 
»εἰρῖσ της Ἡϊετοη. μὴ κατισχύσητε] μὴ κατισχνετε 144. Ἰβάογ. Ρεὶ. 
Ρ- 699. ταρακάλ. με ἐπὶ τὸ] πταρακαλᾶντες ἐπὶ τὸ ΟΠ γΠΟΙ, 1. 
184. ἐπὶ τὸ σύντριμμα] ἐπὶ τῷ συντρίμμματος ΟἸγγίοῖ! ἵν, 282. 

᾿ 78 γένους μον] τε λαξ μὰ ΧΙ], 40, 87, 91) 97, 318, 201, 300. ΟὈΠΡΡΙ. 
Οεογς. 

Υ. καὶ τλᾶνησις] καὶ τλανήσεως 22, 48, ς1» ὅ5, 90, 93. 144» 
147» 233, 3208. καὶ υλανὴ τις 23. Λ 301. «αρὰ Κυρίε ς σαξαὼϑ] 
α ονιΐίπο Το (αὐαοιὰ : Ἠΐϊετοθ. τυλανῶνται τ --ὐλανῶνται 29] 
α Αἰτοσυτ. οὐιπι ἰηϊοττηοά. (40. ΔἋ1ξ ἴῃ τηᾶγρ.) 144. 

Ι. φαρέτρας] φαρετραν τορ, 302, 3ος. καὶ ἀναδάται] α και 
22, 26, 41) 40, 51, 90, 93, 1ού, 1ο9, 144, 1908, 233, 302, 306, 365. 

αναξητε (οπ)ο καὶ) 62. αναξηται (Ομ Ὁ καὶ) 147. διδεῖ καὶ ἴῃ 
οδμιαγδέξ. πηΐποτε ΑἸοχ. ἄνϑρωποι] ανϑρωπων το.) 302. ΡΓΘΕΠΙΪ, 
ἐπι τὰ ορῃ 144. ἐφ᾽ ἵππου] ἐφ᾽ ἵπποις 24) 41, τού, 301. Αἰεχ. ἐφ΄ 

ἱππὼν τορ, 202, 3295. καὶ συναγ. σαρατάξ. 7: εοπρτερ αι ΐο ραρπαπ- 

ἐΐμι, Ἡϊετοῦ. , 

ΨΙΙ. Καὶ ἔσονται] λα ἐσοντῶι 22, 48, ξ1, ὅα, 90, 93» 144» 147» 

2ο8. αἱ ἐκλεκταὶ] λ αἱ ς1,923. φαραγγές σε] φαραγίαι σε 3ος. 

Ι, 



ΗΣΑΊΙΑΣ. 
ΚΕΦ, ΧΧΠ, 

᾿ Ἁε ρὸ 3 ’ Ὰ, ΄ ᾿ς 

ἐχλεχταὶ φάραγγές σου, ““λησϑθήσονται ἁρμάτων, οἱ δὲ ἱππεῖς ἐμφράξεσι τὰς πύλας σου, Καὶ 8. 
,’ , Φ» Ίζ Ῥ ς Τά 9 ΄ 3 Ἂ, 9 " ρὸ Ἔ 

ἀναχκαλύψεσι τὰς πύλας ᾿Ιόδα" χαὶ ἐμδλέψογται τῇ ἡμέρᾳ ἐχείγῃ εἰς τὰς ἐχλεχτθς οἶος τῆς πό 

λεως: Καὶ ἀναχαλύψεσι τὰ χρυπ]ὰ τῶν οἴκων τῆς ἄχρας Δαυίδ" χαὶ εἴδοσαν, ὅτι πλείους εἰσὶ, 
᾿ . Ξ Ν “΄ ν»ὦ “΄ "Ὁ ψΨ 

χαὶ ὅτι ἀπέςρεψε τὸ ὕδωρ τὴς ἀρχαίας χολυμξήσρας εἰς τὴν πόλιν, Καὶ ὁτι χασϑείλοσαν τὸς οἷ- 
»" Ν.Ν 9 ΄ ε ρ “ 2 7 ρῸω΄' 

χους Ἱερεσαλὴμ εἰς ὀχυρώματα τείχους τῇ πόλει. Καὶ ἐποιῆσατε εαύτοις ὕδωρ ἀναμέσον τῶν 
ρῷ 7 ρὋ 9 ΄ ἈΝ 93 ϑ9 ΄ 9 Ν 5.23 3 ρ᾿ ᾿- 

δύο τειχῶν ἐσώτερον τῆς χολυμξήσρας τῆς ἀρχαίας, χαὶ δχ ἐνεδλέψατε εἰς ον ἀπ ἀρχῆς ποι 
ν 5. “2 ΄ ἕῷ 

ἥσαντα αὐτὴν, χαὶ τὸν χτίσαντα αὐτὴν οὐρ εἴδετε. Καὶ ἐχάλεσε Κύριος Κύριος σαξαῶν ἐν τῇ 
ν. ΄ 9 Ν Ν ϑΞ»ΡϑΒδὁὃ ΄ 9. 

ἡμέρη ἐκείνη χλαυϑμὸν χαὶ χοπετὸν, χαὶ ξύρησιν χαὶ ζῶσιν σάχχων, Αὐτοὶ δὲ ἐποιήσαντο εὐφρο- 
᾽ [) 

͵ : ΄ 7 Ψ ᾿ς φΦ Ζ΄ . Ἂ» 

σύγην καὶ ἀγαλλίαμα, σφάζοντες μόσχες, χαὶ ϑύοντες πτρύδατα, ὡςε φαγεῖν χρξατα, χαὶ ποιεῖν 
᾿ Ν.. 9 ΄ ἂΔΔὌ»Ἅ»,γρΨ 

οἶνον, λέγοντες, Φάγωμεν χαὶ “πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποϑνήσχομεν. Καὶ ἀναχεχαλυμμένα ταῦτά 
Ἐ νον ΣΝ ἀν ΤΣ Ὁ ἸΣ δῖ, 3. ὅτι οὐχ ἀφεϑήσ ἡμῖν αὕτη ἡ ἁμαρτία. ἕως ἂν ἀποθάνητε ἐςιν ἐν τοῖς ὡσὶ Κυρίου σαξδαὼῶν, ὅτι οὐχ ἀφεθήσεται ὑμῖν αὕτη ἡ ἁμαρτία, εὡς ἥτε. 

᾿ 7 Ν "“ ΝΝ ζ΄ νΌῸΘΠΣΝ 3 

Τάδε λέγει Κύριος σαδαὼν, Πορεύε εἰς τὸ πταφοφύριον, πσρὸς Σομνᾶν τὸν ταμίαν, χαὶ εἰπὸν αὖ-- 
ρᾷ ὰ “ ΓῚ Ζ οὐ Ἕν ρὸ ΝῷϑΆλὦὃ Ζ΄ ρΦ 

τῷ, Τί σὺ ὧδε, χαὶ τί σοί ἐςιν ὧδε , ὅτι ἐλατόμησας σεαυτῷ ὧδε μνημεῖον, χαὶ ἐποίησας σεαυτῷ 
᾿ “- ΄ 51 ἈΝ ΝᾺ ΄ ,Ὰ » “7 

ἐν ὑψηλῷ μνημεῖον, χαὶ ἔγραψας σεαυτῷ ἐν πέτρᾳ σχηνήν; 18 δὴ Κύριος σαδαὼν ἐχξάλλει 
᾿ .42Ῥ᾿.᾿ » ρ “ ν. ΄ .᾽᾿ιν “. 6ω 

χαὶ ἐχτρίψει ἄνδρα, καὶ ἀφελεῖ τὴν ςολήν σου χαὶ τὸν ςέφανόν σοὺ τὸν ἐνδοζον, Καὶ ῥίψει σε 

τλησϑήσονται] ῥτγαγηϊττ, χεδροι σου τορ, 302, 3ος. ἀρμάτων] ἀρω- 
μάτων ᾿ιοό. τῶς πύλας σου] τας πυλας ἀντῶν οἱ. 

ΨΙΠ. Καὶ ἀνακαλύψεσι] καὶ ινα καλυψεσι τοῦ. 

᾿[6δα] τας Ιεδα πυλας 301. τας πόλεις Ιπ5ῦα 2.6. καὶ ἐμδλέψον- 
ται] καὶ ἐμδλεψεσι 36.5-Ἡ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη] ργαετηἶττ, ἐν οφο. αὶ 206. 
εἰς τὲς ἐκλεκτὲς} α ἐκλεχτες 93. 

ΙΧ. καὶ εἴδοσαν] καὶ εἰδὸν 22, 24, 36, ς1, 62, 9ο, 93, 144) 147, 
308. καὶ ἰδωσαν 301. καὶ ἔδοσαν ΟομρΙ. καὶ ὅτι ὠπέςρεψε] και 
οτι ἀπεγρεψαν Χ]], 26, 41, 40, 99, 1Ιού, το9, 198, 283, 230, 301, 
302, 3ος, 3ο6. (ΑἸεχ. ουπὶ ὅτι ἰηίετ ἅποο5.) καὶ ἀπεξρεψατε 22, 48, 

144) 147, 308. χαὶ οτὶ αἀπερρεψατε 36, ς΄. καὶ αποςρεψατε 62. 

καὶ οτι ἐπέρρεψψε 87, 97. λοτι 93. καὶ ὠπέρρεψαν Οοπιρ!. εἰ ἀνετ- 
ἐεγμπί Ἡϊετοθ. εἰς τὴν πόλι] -Ἐ καὶ τες οἰκες Ιλῆμ αριϑμησατε 
22. Ἔχκαι τες οἰκας Ἱερεσαλημ, πριϑμησατε 16, ξ1) 144. 147. (ΑΙεχ. 

(Ὁ δὰ ἴῃ σμιατ. τηῖη.) -Ἐ εδάδπη, ηἰῇ ηριϑμησαντες, (ἢ) 48. (00 “Ὁ 
“Ἔ καὶ οτι τοὺς οἴκους Ἱερεσαλημ 90ο. ἘἘ και τὸς οιχδς Ιλημ ηριϑμη- 
σἂν 93. ἔπι τῆν πολιν, καὶ τες οἰχες ἱερεσαλήμ πριϑμησατε 308. 

Χ, Καὶ ὅτι καϑείλοσαν] καὶ καϑειλον 22, 24, 36, 48, 93; 144. 
147, 308... καὶ οτι καϑείλον 41, 233. καὶ καϑειλετε ςῖ. κα 0Τὶ 
χαϑείλοσαν 62. καϑειλον (οτη!ο καὶ οτι) οο. καὶ οτι καϑηλωσαν 
109, 302. (ΟΠΊΡΪ. κα καὶ 301. χαὶ οτι κατειδοσαν 306. δαδεῖ ὅτι 
Ἰηῖοῦ ὩΠοο5 Αἶθχ. δ ἀοήνγεχενμηι Ἡϊετοη. τὰς οἴκες] γαῖ. εἰς 
301. εἰς ὀχυρωματα] εἰς οχυρωμια Χ1], 24, 46, 36, 41, 40, ξι, 62, 
87, 90, Ο1, 97» τού, τοῦ, 144» 147, 108, 228, 232, 201, 302, 206. 
308. (οπιρὶ. ΑἸεχ. δΙαν. Μοίᾳ. ᾿ τείχους ργρεπηῖει. του 26, 41, 49, 
τού, το8, 301. ΑΙεχ, τῇ πόλει] τῆς πολεως το8. ᾽ 

ΧΙ. Καὶ ἐποιήσατε ἑαυτοῖς} καὶ ἐποιησατε αὐτοῖς 24, 87, 93) 97, 
228. ΑἸΔ4, ὕδωρ ἀναμέσον] υδωρ ἀναμεσω τορ, 302. τῶν δύο τει- 
χῶὼν] τῶν δυο τερχεων 24, 26, 40, 97, τού, 228, 301, 309. ΟὐπΡΡΙ. 
ΑΙ4. ΑΙεχ. α τῶν οἱ. τῆς κολυμξδήϑρας τῆς ἀρχαίας] της αρχαιας 
κολυμξηϑρας 22, 36, ξ1, ὅς, 90, 93, ἴο0, 144) 147, 301) 302, 208. 
ἢς, ἔπε τῆς, 48. τῆς αρχαιαᾶς κολυμδηϑρας εἰς τὴν πολιν 233. καὶ 
τὸν χτίσαντα αὐτὴν] αὶ ὅ:, (ιο6. υἱ νἱἀείυτ) 30ς. καὶ τὸν ὥοι- 
ἤσαντα αὐτὴν 93. χᾶι τισανγτὰ αὐτὴν 147. ἐκ εἴϑετε] ργορῃηϊί. 
τῦορρωϑὲν (ΧΙ], τηᾶΓρ.) 22, 23, 36, (48. ἴδ χ) ξι, 62, 90, 109, 147», 
233» 302, 30ς, 308. (ΑἸεχ. ἢ! κς ἴῃ οἰιαταέξ. τηϊποσε.) τορρωσὲν εκ 
εἰδῶτε 93. τορρωϑὲν οὐκ ἰδέτε 144. ᾿ 

ΧΙ]. Κύριος Κύριος] {εππεὶ ταπίνπι 24, 26, 36, 41, 48, 40, ξ, ό2, 
90, 97, Ἰοῦ, 144, 147, τοϑ, 228, 233, 301, 306, 308, 209. Οοτηρὶ. 

τῶς πύλας 

ΟΥ̓]. ΑἸεχ. 11, 339. Βαρεῖ Κύριος 25, 'π ομιαγαδι. πιΐπη. Αἴδχ. καὶ 
ξύρησιν] καὶ ξυρισι (ἢς) 147. 

ΧΙΠῚ, ἐποιήσαντο) ἐποίησαν ΟἸεηι. ΑἸοχ. Ρ. 168. εὐφροσύνην] 
εὐφροσύνας Ογ!ῖϊ!. ΑΙεχ, "ϊ, 220οθ. καὶ ἀγαλλίαμα} κ ΟἸειι. ΑΙεχ. 
ΟΥΗ͂Ι!. ΑἸεχ. 1. οἷἱ, σφάζοντες μόσχους ἐσφαζον μοσχους 301. 
καὶ ϑύοντες] καὶ εϑυον 251. ὥρε φαγεῖν---οἶνον] κα οὐπὶ ἰηϊεγηγδά. 
ΟἸεπι, ΑἸεχ. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷ. ὥρε φαγεῖν κρίατα] ὡςε φαγειν 
χρεῶ Χ]], 25, 23,24,56, 36, 48,40, ς΄, 62, 90, 93, 1οό, 1ο0, 1445 147, 
198, 233, 301, 302, 306, 308, 300. ΑΙεχ. ὥςε καὶ φαγεῖν κρέα Ογ- 
ΤΙ]. ΑἸεχ. 1. οἰξ, λέγοντες] καὶ ἴορ, 302. φάγωμεν καὶ πίωμεν] φαγομεν καὶ τιομὲν τοό. ἀποθνήσκομεν] πιογίοπαιγ. Ογρν. 

ΧΙΝ. Καὶ ἀνακεκαλυμμένοι---σαξαὼϑ]}] αὶ συχη ἰηϊετπιοά. ΟἸςπ,. 
ΑΪοχ. 1. οἰξ, 

ἐν τοῖς ὠσὶ] εἰς τὰ ὦτα ΟΙιγίο!. χ. 382. ὅτι ἐκ ἀφεϑήσεται] καὶ 
ονχ αφεϑησέται 22, 36, 48, ςτ, 62, 90, 93, 144, 147, 231. ΟἸιγίο, 
1. οἶς. καὶ οὐ μὴ ἀφεϑήσεται ΟἸεηι. ΑἸεχ, 1. οἷ. ἀφεϑ' ὑμῖν] αυμιν 
24. ὑμῖν αὕτη ἡ ἁμαρτία] ἡ τοιαντὴ ἁμαρτία ὑμιν 24. ἢ ὡμαρτία 
ὑμῶν αὕτη ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἴ. αὕτη ἡ ἁμαρτία] ἡ αμαρτια αὐτὴ 

22, 36, ς΄, ὅ2, 90, 144, 147, 233» 308. ΟΒιγίοί. 1. οἴ. ἕως ὧν 
ἀποθάνητε] -ἰ εἰπε Κυριος ὁ Θεος τῶν δυναμεων 22, 36, 48, ς΄, 62, 
90, 93» [445 233, 308. εὡς ἀποθάνητε εἶπεν Κυριος Κυριος τῶν ϑυνα- 
μέων 23. τὼς ἂν αποϑανειτε εἰπε Κυριος ἄχ. 147. Ἔ εἰπε Κυριος των 

δυναμεων 302, 3ος. - εἶπεν. Κύριος Κύριος. τῶν δυνάμεων (Ὁ χς ἴῃ 
οδαγαές, πλποσε) ΑἸδχ. 

ΧΥ. Τάδε λέγει] καὶ εἰπε 26. ταδὲ εἰπε τορ. ὧδε λέγει Κύριος 

Κύριος δυνάμεων τι Οοάϊοες δεῖ. Κύριος σαξαὼϑ] -Ἡ προς με 
λεγων χό. Κυριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων ὅ2. Κύριος τῶν δυναμεων 
109. Κύριος ὁ Θεος σαδαὼϑ 2332. ταορεύου] -- εἰσελϑὲ 22, 23, 36, 
48, κι, 62, 90, 93. 100, 144, 147,233,), 308. (ΑἸ6χ. (Ὁ κξ ἴῃ ομδγαῶ. 
ΓΠΪΠΟΓγΘ.)} Ργασγηϊτε. εσελϑὲ το9, 302, 3ος. εἴσελθε ὙΠεοάοτγεῖ. ἱϊ, 
1022. τορεύϑητι ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ματῖ. 1. ρΡ. 986. εἰς τὸ τσα- 
φοφόριον] εἰς τὸ ταςοφορειον Χ]], 24. 9οο, τ44, 3οό, 2408. τὸ 97, 228. 
πρὸς Σομνᾶν] τρος Ομναν τοό, 308. Ογτῖ]!. ΑΙεχ. νοί. 1. Ρατῖ. 11. Ρ. 
364. (ΓΕ. νἱ. ραττ, 11. Ρ. 98.) πρὸς Σομμᾶν Ὑπεοάοτει. 1]. οἷ. τὸν 
ταμίαν] τον γραμματεα 111. Τβεοάοτεϊ. 1. οἷ. φμαβογεσι ἩΠετοη. 
καὶ εἰπὸν αὐτῷ] καὶ εἰπε αυτω 36, 48, ς΄, 62, 90, 93, 144, 147, 233, 
408. εἰ ἐἰἷςε: εἰ :ς ΗἩϊετοη. 

ΧΥῚ. Τί σὺ ὧδε] τι σοι ὡδὲ 49, 9ο, 97, 144, 147, 258. ΑἸά. 
τί σοί ἐςιν ὧδε] Βαδεῖ ἐξὶιν [10 “ὦ 48. ᾳ. ὅ:, 198. ἐςιν ὧδε] τγ. ΑΙά. 
ἰλατόμησας--- μνημεῖον] φκοδόμησας σεαντῷ μνῆμα, καὶ ἐλατόμησας 
σεαυτῷ μνημεῖον Οτίρει. 1, )γ2ο. σεαυτῷ ὧδε μνημ.] εἰδὲ ραϊογμηι 
Ηΐετοθ. ὧδε μνημεῖον] ὡδὲ εν υψηλω μνημέειον 301. κ ὅδε Οεοτν. 
σεαυτῷ 2" --σεαυτῷ 3.1 α ἈΠΙεγυῖτ. ουπὶ ἰμϊετπιοά. 56, 201. ἐν ὑψη- 
λῷ μνημεῖον] ταφον εν υψηλω 144. μνημεῖον 29] τάφον 22, 16, 48, 
ξ1) ὅ2, 90, 93) 147, 221.308. καὶ ἔγραψας σεαυτῷ] και εγλυψας 
σεαυτω 22, 36, 48, ξ1, 90, 302, 208. ΟΥτ1]1, ΑἸεχ. 1. εἶξ. σεαυτῷ 
ἐν ττέτρφῳ. σκηνήν] εν τσετρα σεαυτω σκηνὴν 46. 
πέτρα σχηνη 101. ἐπ ἰδ Υα ἐαδεγησορίμηι. ἨΗ]οτοη. 

ΧΥἹ]. ᾿Ιδὲ δὴ] αὶ δὴ 26, τορ, 302. Ογεῖ!!. ΑἸοχ. νοὶ. νἱ. Ρατί. ἱϊ. 
Ρ- 98. ἐκχδαάλλει] ἐχξαλεῖ (ΧΙ]. εχ οοσγ 22, 24, «6, 36, 41, 48, 
40, 51, 62, 90, οἵ, 93, 97) 1ού, 1ο0, 1475 108, 228, 233, 301, 302, 
309. (ὐοπιρί. ΑἸεχ. Ογτῖ!!, ΑἸοχ. 1. οἶς, εὐϊοῖεε Ἠΐετοθ. καὶ ἐκτρί- 
ψεῖι ἄνδρα] καὶ ἐκτρίψει σε “2, 32ο8. -Ἐ καὶ γυναῖκα 26, 3208. αν- 
δρα, καὶ ἐκτριψει σε η6, 48, ς19 62, 00, 144) 147.233. καὶ ἐντριψει 
ἀνδρα 91. ανδρα καὶ ἐκλιψει σε (1180. λιν Ρυπέξϊβ. ποία.) 93. 

᾿λ και 300. ἐχτρίψαι ἄνδρα ΟΥγτῖ!!. ΑἸεχ. νοἱ. 1, ρᾶτῖ. 11. ρ. 364. 
τὴν φολήν σΒ} - καὶ τὴν χιδαριν σε 45, (48. (1 “ὦ.} οο, 144, 308. 
τ ἐδάεπι, ἤπε τὴν, ζ1», 53. -Ἔ εαάεπι, πῆ κιδιριν, 62. -Ἐ εδάδηι, 
ἩΪΠ κηδαριν, 147. -Ἐ καὶ αφελει τὴν κιδαριν σου 233. 

ΧΥΠ͵ΙΙῚ. εἰς χώραν μεγάλην] εἰς χώραν μᾶκραν 3101. καὶ ἐκεῖ 
ἀποϑανῇ] καὶ ἐκει ἀποϑάνει ςτ. καὶ ἐκεῖ ἀποϑανεῖς Οοπ!ρί, καὶ 

λ 
δῶ! 

ἐν πέτρᾳ σκηνήν] ἐν 

18. 

ταῦτά ἔς!ν} τ. φό. ροηΐϊξ ταυτα ροΐξ σαδαωϑ 201. 



ΗἩΣΑΙΑΣ. 

ΚΕΦ. ΧΧΙΙ. 

19. 

20. 

21. 

22- 

εἰς χώραν μεγάλην χαὶ ἀμέτρητον, χαὶ ἐχεῖ. ἀποϑανῆ" χαὶ ϑήσει τὸ ἅρμα σου. τὸ χαλὸν εἰς ἀτι- 

μίαν, χαὶ τὸν οἶχον τῷ ἄρχοντός σὰ εἰς καταπάτημα. Καὶ ἀφαιρεδήσῃ ἐ ἐκ τῆς οἰχογομίας σα χαὶ 
ἐχ τῆς ςάσεώς σου. Καὶ ἕςαι ἐν τῆ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ χαλέσω τὸν παῖδά μου "Ἑλιακεὶμ τὸν τ 

Χελκίου, Καὶ ἐνδύσω αὐτὸν τὴν ςολήν σα, χαὶ τὸν ςἐφανόν σὲ δώσω αὐτῷ χατὰ ἀράτος, χαὶ τὴν 

οἰκονομίαν σϑ δώσω εἰς τὰς χεῖρας αὐτϑ" χαὶ ἕςαι ὡς πατὴρ τοῖς ἐγοιχᾶσιν ἐν Ἱερεσαλὴμ,, καὶ 

τοῖς ἐγοικεσιν ἐν ᾿Ιόδα. Καὶ δώσω τὴν δόξαν Δαυὶδ αὐτῷ, χαὶ ἄρξει, καὶ ἐκ ἔςαι ὃ ἀντιλέγων' 
Ν ’ 39 ν.Ὁ ΝἿΝ ρ » Ν ΣΝ “ΨἍΦΨ . δ. ἤὉ Ν 3 ΄ Ν.9 ΝΜ ε 9 ΄ ΄ 

καὶ δώσω αὐτῷ τὴν χλεῖδα οἴχου Δαυὶδ ἐπὶ τῷ ὥμῳ αὐτϑ' χαὶ ἀνοίξει, χαὶ ἐκ ἔςαι ὁ ἀποχλείων' 
- 7 ΒΞ Μ ς 293 ’ Ν ΄ 53. ἊΜ 9 7 φ᾿ “Ψ 4 7 

χαὶ χλείσει, καὶ ἐχ ἐφξαι ὃ ἀνοίγων. Καὶ ςἥσω αὐτὸν ἄρχοντα ἐν τόπῳ πτιςῷ, καὶ ἔςαι εἰς ϑρό- 
φῳ ΕΣ . ΨΦ Ν 9 “Ὁ “,μἌη.» Νν 95. 95.ἈΝ ἰδ “ 3 ρο ΕΑ ρὸ 

γον δόξης τῇ οἶχ τ8 “πατρὸς αὖτ, Καὶ ἔςαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶς ἔνδοξος ἐν τῷ οἴκῳ τῇ 
“ 9 ὍῸ 28" Ῥω “ ᾽ ΩΝ ϑ9 ΄ 98 “ “ὋΦ΄  ς»’ 3 , ᾿ ΄ πατρὸς αὐτϑ, ἀπὸ μιχρξ ἕως μεγάλου, χαὶ ἔσονται ἐπιχρεμάμενοι αὐτῷ Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη" τάδε 

λέγει Κύριος σαξαῶν, Κινηϑήσεται ὁ ἄγϑρωπος ὁ ἐςηριγμένος ἐν τό ω, χαὶ ἀφαιρεϑή γε! Κύριος , Κινηϑὴ ῥωπος ὃ ἐςηριγμένος ἐν τόπῳ πιςῷ, χαὶ ἀφαιρεθήσε- 

ται, χαὶ πεσεῖται, χαὶ ἐξολοϑρευϑήσεται ἡ δόξα ἡ ἐπ᾿ αὐτὸν, ὅτι Κύριος ἐλάλησε. 

ΤῸ ΡΗΜΑ ΤΎΡΟΥ. ᾿᾽Ὀλολύξατε «“λοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο, χαὶ ἐχέτι ἔρχονται ἐχ 

γῆς Κιτιαίων, ἧχται αἰχμάλωτος. Τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοιχᾶντες ἐν τῇ νήσῳ, μετάξολοι 
Φοινίκης, διαπερῶντες τὴν ϑάλασσαν Ἔν ὕδατι “πολλῷ, σπέρμα μεταξόλων; ὡς ἀμητξ εἰσφερο- 
μένου, οἱ μετάξολοι τῶν ἐϑνῶν. Αἰσχύνϑθητι Σιδῶν, εἶπεν ἡ ϑάλασσα" ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ϑαλάσ- 

σης εἶπεν, Οὐκ ὥδινον, ἀδὲ ἕτεχον, ἐδὲ ἐξέϑρεψα γεανίσκες, ὀδὲ ὕψωσα παρϑένες. 

ϑήσει δις. δῇ ἤπ. σοι. λα Ογηῖϊ!, ΑἸεχ. νοὶ. νἱ, βασι, ἢ. Ρ. οϑ, τὸ 
ἅρμα σου] α σου 301. εἰς ὠτιμίαν] κα εἰς Οοπρρὶ. 

ΧΙΧ. Καὶ ἀφαιρεϑήσῃ] καὶ αφαιρεϑησεται 26. καὶ ἀφαιρεϑὴ 
301. ἐκ τῆς οἰκονομίας} ἀπὸ τῆς οἰκονομίας ΟΥη]!. ΑἸοχ. 1. οἷξ, 

ςασεώς σΒ] - καϑέλει σὲ 22, 36, (48. (ὼ “Ὁ) ς!:, 62, 90, 1445) 147, 

4308. -Ἐ καϑελειται 93. -Κ ἀφελει σὲ 233. συςάσεως σου ΟΥΤΊ]. 
ΑΪεχ. 1. οἷξ, ΄ 

ΧΧ. καὶ καλέσω] α καὶ ΧΙ], 22, 26, 36, 41, 48, 49, ξι, 62, 87, 
. 90, 91, 93» 97. 106, 147, 228, 233» 3015 306, 308, 3200. ΟΟμρ!. Ογ- 

1. ΑἸέχ. 1. οἷς. Βρδεὲ καὶ 'π οβιαγαέξ. πηΐπογε Αἰεχ. τὸν παῖδα μου 
Ἐλιακεὶμ) Ἑλιακιμ τὸν σαιδα μου 301. τὸν τῷ Χελκχίξ] α Οβογῃ. 

ΧΧΙ. τὴν ςολήν σου] τὴν σολην μου 32ος. κατὰ κράτος] καὶ τὸ 
κρατος ΧΙ], 24, 26, 41, ςτ, 87, ΟΙ1, 97. τού, 301, 300. (ομηρὶ. Αἰά. 

ΑΙεχ. Ογηϊ. ΑἸεχ. νοΐ. ἰ. ρα. ἰἱ. Ῥ. 264. (ΟΓ νὶ. ρατί. ἱϊ. Ρ. 98.) καὶ 
κρατήσω σου δ5ᾶν. Μοίᾳ. κατὰ Σ χράτος---δώσω 429] α ουπὶ ἱπίεττηεά. 
49. ϑώσω 25] δωσει ὁὅ2. τοῖς ἐνοικξσιν] τοῖς οἰκδσιν 22, 36, ΕῚ, 
ό, 90, 93. 147. 398. Ογη]]. ΑΙεχ. 1. οἶς, τοῖς κατοικεσιν 3.06. ἐν 

Ἱερεσαλὴμ] α ἔν 24. Οὐπιρὶ. τὴν Ἱερασαλὴμ 228. καὶ τοῖς ἐν- 
οἰκξσιν} καὶ τοῖς ἀνδρασιν 22, 36, ε1, 62, 90, 93» 144, 147, 333, 
408. α τοῖς 91, 309. κα Τοῖς ἐνοικεσιν 3201, ἐν [ὅδα]} α ἔν 22, 24, 

26, 16, ςι, 62, 90, 935) 97» 147» 233. 308. ΟΟἸΡΙ. εν τοῖς ἀνδρασιν 

[δα 48. 
ΧΧΙΙ. Καὶ δώσω 19} α δωσω τοῦ. Ροπὶξ δωσω ροΐξ Δαυιδ' ῥτΐπι. 

306. Καὶ δώσω 1τ"--ἀντιλέγων] ροηΐξ ροίξ ὃ ἀνοιγων ἰπ ἤη. ςοπὶ. 
41, 87,91) 97, 228, 399. Οοπιρὶ. ΑΙ4. τὴν δόξαν Δαυὶδ] την κλειδα 
οικαε Δαυιδ (ππᾶγρ. υἱ ἴῃ Ἐά.) τορ, 302. τῆν δοξαν οἰκε Δαυιδ 30ς. 
εἰογίαπι ον: Παυϊά Ηΐετοιι. καὶ οὐχ ἔςα!] και οὐκ ἐςιν 93. καὶ 

ἐκ ἔςαι ὁ ἀντιλέγων] καὶ δώσω τὴν κλειδὰ Δαυιδ ἐπι τὰ ὡμε αὖτε, καὶ 
δπκ ἐςαι ὁ ἀντιλέγων 36. καὶ δώσω ,“--ὦμῳ αὐτῷ] α οἰπὶ ἰηϊοπηδά. 

22, 48, ςΙ, 90, 93, 144, 398. καὶ δώσω 2 ---ὁ ἀποκλείων] αὶ ουπὶ 
ἰπϊεττηεά. 232.) 100, 302. 

ΑΙεχ. καὶ δώσω αὐτῷ ὅς. δὰ ἢἤπ. “οπ|.} α 24, 198, 306. Ογτ]}}. 
ΑἸεχ. νοΐ. νἱ. μᾶτῖ. 11. Ρ. 9353. τὴν κλεῖδα οἴκου} λα οἰκου 49, 301. 
ἐπὶ τῷ ὥμῳ αὐτι] ἐπι τέ με αντὰ 49, τού, 147, 233» 301. ΑΙεχ. 
καὶ ἀνοίξει δις. δὰ ἔπ. ςοη1.} και ἀνοίξει καὶ αδεις κλείσει καὶ κλείσει 
καὶ οὐκ ἐξᾶιϊ ὁ ἀνοίγων ((ὉὉ δ) 22. ει εἰσιάῖοί, δἰ ποπ ἐγὶἘ φμὶ ἀρετὶαί, 
Ηΐετοη. καὶ ἐκ ἔξαι ὁ ἀποκλείων] καὶ «δεις κλείσει 36,48, ς, (62, 
93. υἵ νἱἀεῖιγ) 144, 147, 233, 3ο8. καὶ ἐκ ἔςαι ὃ ὠποκλείσων ΑἸεχ. 
καὶ ἐκ ἔγαι ὃ ἀνοίγων) καὶ ἐκ εξὶν ὃ ἀνοίγων 300. 

ΧΧΙΠΙΠ. Καὶ ςήσω αὐτὸν] καὶ ςησω αὐτῶν 490. κᾶἂι ςήσω τὸν 228. 
ἐν τόπῳ πιςῷ] εν οἴκω τριγὼ 93. ἔν τόπὼ τιςὸν 301. καὶ ἔγαι δίς. 
δὰ βη. σου.) α τού. δἰ ἐπ μιλίων ρίογί' ἰονιμς ραϊγὶς ἐἦκ:. Ἡϊετοῃ. 

Τὸ οἴκου] τω οἰκω ΧΙ], 26, ς1) 90, 93, 144) 233, 308. 
ΧΧΙΝ. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αυτω 49,233,301. ἕως μεγάλε] - παν 

τὸ σκευος τὸ μιχρον ὥπὸ σχκευες τῶν ΑὙανων 229 23, 24γ48, ζ1) 62, 

Ἐ , ΄ 3. “ 

καὶ δώσω αὐτῷ α ἀντῳ 26, 49, τού, 233.. 

“Ὅταν δὲ 

87, 90, οἵ, 93, 97. 100, 1445 147, 228, 302, 36ς, 308, 300. (οπηρὶ. 
ΑΙ. (ΑΙεχ. 100 »ζ ἴῃ ομιδγαξζ, πηΐμοῦςθ.) -Ὦ παν τὸ σκευος τῶν Αγα- 
γωΣ 36. κίχεε αὐ πισχίηησι, ογιρε υας ραγυκέμπι α σαβε “ραποιᾷ : Ηἱε- 

τοῦ. ἐπιχρεμάμενοι αὐτῷ] επικρεμάμενοι ἐν αὐτὼ 24, 41, 49, τού, 
233. ΑἸεχ. επιχρεμώμενοι αὐτὼ 144. 

ΧΧΨΝ. Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ῥΡταιπηῖτῖ. ἐν ΧΙ], 24). 2ό, 41, 97, τοό, 
228, 301, 309. Οοπρὶ. ΑΙεχ. Ογη!!. ΑἸεχ. ἰος. οἷ, Κινηϑήσεται] 
ςηριχϑήσεται (τηᾶγρ. ἃ τες, π|. υἵ ἰη Εά.) Χ]1. ᾿ὁ ἄνθρωπος] κα ὁ 26, 
48, ξι,) 90, 93» 144» 147, 333, 306, 398. . 49. ὁ ἐςηριγμένος} αὶ ὁ 
26, 48, 90, 144, 208. καὶ ἀφαιρεθήσεται δις.} καὶ ἀφαιρεθήσεται δόξα 
αὐτὰ ἀπ᾿ αὐτῷ τό Οοὐΐοεβ ϑεγρὶ!. καὶ ἀφαιρεϑήσεται καὶ πεσεῖται] 
και πεσειτῶι καὶ ἀφαιρεθήσεται ΠΠ, ΧΙ], 26, 41, 87, 91, 97, τοῦ, 
198, 228, 3ο1, (306. υἱ νἰάείυγ) 3090. ΟΥγ11}}. ΑἸεχ, 1]. οἰἷζ, 
λοϑρευϑήσεται] αὶ 24) 46, 41, 49, 87, 91, τού, 108, 258, 233, 301, 

306, 309. ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 1. οἷι. καὶ ἀφερεϑήσεται (Ης) 230. καὶ ἀπο- 
λύσεται Οοπιρὶ. Βιαθεῖ [0 δ ἴῃ οδιδγαίϑξ. πιΐποτε ΑἸεσχ ἡ ἐπ᾽ αὐ- 
τὸν] α ἡ 879) 91) 97, 198, 228, 399. (πρὶ. ΑΙά, ἡ ἐπ᾿ αὐτὼν τού. 
ὅτι Κύριος ἐλάλησε] οτι Κυριου ξομῶ ἐλάλησε 23. 

1. ΤῸ ΡΗ͂ΜΑ ΤΥΡΟΥ] το οραμα Τυρου (Χ1]. τπᾶγρ.) 24, 26, 

41, 49, 87, 97. 228, 233. (Ομρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. τὸ βῆμα Κυρου 93. 

α (βἀϊοτῖρι. πιᾶγρ. Ὅπως Τίγ τού. Ὅρασις ἐπὲ Τύρον 8[αν. Μοίᾳ. 
Ὀλυλύξατε] ολολυζετε 26, 40, 87» 91, 97, τού, 228, 233, 300. ΑἸά. 
ΑΙεχ. Ὑτμεοά. ἢ, 379. τὸλοίω Καρχηδόνος] τλοια Χαλκηδονος ΟἹ, 
401. πλοια Καλχηδονος (ἢς ἰη54) 14). ὅτι ἀπώλετο] οτι «πωλοντο 
(22. οοττ. υἱ ἰῃ Ἐά.) 26, ςι, ό2, 87, 90, 93» 144, 1479. 3.8. καὶ 
ἀκέτε ἔρχονται] -᾿ πλοιᾶ 233. καὶ ἄχετι ἐρχέται 301. ἐκ γῆς Κι- 
τιαίων} εκ γὴς Κιτιεων ΧΙ], 22, 36, 48, ς1, 90, 144) 302. ἐκ γῆς 
Κιηηιεων 24, 228. ἐκ γῆς Κτισεων 62, 147. εκ γῆς Κιτδιεων 97. εκ 
γῆς Κιτισιων τού. εχ γῆς Χετιειμ, 230. ἐκ γὴς Κιπαιων 301. εχ γῆς 
Κητειεων 308. ἐκ γῆς Κητιαίων ΑΙεχ. ἧκται αἰχμάλωτος] ηχϑη- 
σᾶν αἰχμῶλωτοι 22, 36, 48, ς1,) 62, 90, 93,147. 308. ἡχῆσαν αὐχ- 

μάλωτοι 144. 

11. γεγόνασιν] γεγένηνται 23. οἱ ἐνοικᾶντες] οἱ κατοικεντες 24, 
41,40, 62, οἵ, 9759 τού, 147, 228, 301, 309. ΟΟπηρ. ἐν τῇ νήσῳ] 
Ἔ ταυτὴ 22, 26, 36, 48, ς1, 62, 90, 93» 144; 147) 233. Φοινίκης} 

Φοινικὼν (οοῖτ. υὐ ἰῃ ΕΔ.) 144. διωπερῶντες} ῥγαεπηῖττ. οἱ 22, 36, 
48, ςι, 62, 90, 144) 147. 233) 302, 308. ῥΓγριηϊι. καὶ 49. 

111. σπέρμα μεταδόλων] ΡΓΘΠΪ τ. ὡς 62, 14). ὡς ἀμητξ) ὡς 
ἀμωμητε 408. ὡς ὠμητῶν Οὐοπηρί. εἰσφερομένου] φερομενου 93. 

εἰσφερομενων Οοπρρί. 
ΟΠΙΝ. Οὐκ ὥδινον] οὐκ ὠδινα 22. 48, ςτ, 62, 90, 93» 144,147. 233» 

402, 3908. δὲ ἐξέθρεψα] ἐδὲ ἔϑρεψα Ογηῖ!!. ΑἸεχ, νοὶ. 11. Ρ. 231. 
(οἱ. νἱ. ραγῖ. ἴ. ρ. 213. ἐδὲ ὕψωσα.) ἐδὲ ὕψωσα] ἐδὲ ἔϑρεψα Ογ- 
1. ΑΙεχ. νοΐ. νἱ. ρατῖ, '. Ρ. 213... 

καὶ ἐξο-᾿ 



ἬἭΣΑΙΑΣ. 

ἀχεςὸν γένηται Αἰγύπ]ῳ, λήψεται αὐτὰς ὀδύνη “περὶ Τύρου. ! τε εἰς 1 ; 

λύξατε οἱ χατοιχϑντὲς ἐν τῇ γήσῳ ταύτῃ. Οὐχ αὕτη ἦν. ὑμῶν ἡ ὕξρις ἀπ᾿ ἀρχῆς, πορινὴ παρα- 7. 

δοϑῆναι αὐτήν Τίς ταῦτα ἐξέλευσεν ἐπὶ Τύρον μὴ ἥσσων ἐςὶν, ἢ ἐκ ἰσχύει : οἱ ἔμποροι αὐ- 8. 

τῆς ἔνδοξοι ἄρχοντες τῆς γῆς. Κύριος σαδχὼν ἐξελεύσατο παραλῦσαι πᾶσαν τὴν ὕδριν τῶν 9. 

ἐνδόξων, καὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆς. Ἐργάζου τὴν γῆν σου, καὶ γὰρ πλοῖα ὀχέτι το. 
ἔρχεται ἐχ Καρχηδόνος. Ἢ δὲ χείρ σὰ ἐχέτι ἰσχύει κατὰ ϑάλασσαν, ἥ πιαροζύνεσα βασιλεῖς" 11. 

Κύριος σαξαὼν ἐνετείλατο ππερὶ Χαναὰν ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύν. Καὶ ἐρᾶσιν, Οὐχέτι. ὁ μὴ 12. 

προςεϑῆτε τῷ ὑδρίζειν χαὶ ἀδιχεῖν τὴν ϑυγατέρα Σιδῶνος. χαὶ ἐὰν ἀπέλνης εἰς Κιτιεῖς, δδὲ ἐχεῖ 

ἀνάπαυσις ἕςαι σοι" Καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων, χαὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων, ὅτι ὁ τοῖ-- 13. 
χος αὐτῆς πέπ]ωχεν. ᾿Ολολύξατε “πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπόλωλε τὸ ὀχύρωμα ὑμῶν. Καὶ 14. 
ἔςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείγη, χαταλειφϑήσεται Τύρος ἔτη ἑξδομήχοντα, ὡς χρύνος βασιλέως, ὡς χρό- 

γος ἀνθρώπου" χαὶ ἔςαι μετὰ ἑδδομήχοντα ἔτη, ἔςαι Τύρος ὡς ἄσμα πόρνης. Λάξε χιϑάραν, τ6.ὕ 
δέμξ, Ἵ ὀργή ἐπιλελησμένη, χαλῶς κιϑάρισον, πτολλὰ ἄσον, ἵνα σου μνεία γένηται βεμθευσον πσολις “σθρνὴ ἐπιλελησμεγή, χαλως βθΙσον, ΧΟΌΣ, μ γ . 

Ψ.ο Αἰγύπῳ] ῥυβεηνῖτί. ἐν 24, 87, 97. 1οό, 228. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 
λήψεται αὐτὰς] ληψεται ἀντῶν 93. υἱ νἱάείῃτ. ὀδύνη] ὠδίνη Οοηηρί. 

ΨΊ. ᾿Απέλϑατε] ἀπελϑετε (ΧΙ. εχ ςοῖτ.) (22. οὐπὶ (1140. 9ὲ 
Ῥυπέεί!5 ποίαϊ.) 23, 24, 36, 41, 49.) 51, 90, 97, 228, 233, 308, 300. 

ΟὐομΡΙ. εἰς Καρχηδόνα] εἰς Χαλχηήδονα τού, 301. ὀλολύξατε) 
ολολυζετε ΧΙ], 26, 41, 49, τού, 2ο6. ΑἸεχ. οἱ κατοικᾶντες ) οἱ εν- 

οἰκεντες ἈΠ], 40, ΟἹ, τού, 306, 309. (πρὶ. ΑΙοχ. 

ΝΙΙ. Οὐχ, αὕτη ἥν] α ἦν 24,41. ἣν ὑμῶν] ἴτ. ΑΙεχ. ὑμῶν ἡ ὕξρις] 

ἡ νδρις υμων 198. Οὐπηρ!. ἐπ᾽ ὠρχῆς] ργαεπιῖτι. ἡ ΧΙ], 49, τι, 62, 
90, 9159 97, 1ού, 144, 147, 228, 233, 230, 301, 302, 306. ΟΟμΠΡΙ. 

Αἴεχ. αὐτὴν] - ἀπαξεσιν αὐτὴν οἱ ποδες αὐτῆς πορρωϑὲεν εἰς ἀποι- 
χιῶν 22) 48, ςΙ, 900, 93, 144, (228. τπᾶγρ.) 3208. -᾿- εβάδπη. "ἰῇ εἰς 
τσαροικιᾶν, 23) τορ, 302. (ΑἸεχ. (1 χς π᾿ οβαγαές. πηῖη.) -Ἐ εβάσπι, 
ἩἷΠ ἑαυτῆς, 36. -᾿ εαάεπ), πἰΠ ἀποικείᾶν, 62, 147). -Ἐ εδάδῃ;, ἰῇ 
κατοικίαν, 30ς. 

ἼΠ]Ι. Τίς ταῦτα ἐξέλευσεν] τις ταυτα εδαλευσατο ὅ2, 93, 147, 
233, 301, 306, 3.8, ἐπὶ Τύρον] ἐπι Τύρου ὅ2, 147, 3ο8.: μὴ ἥσ- 
σων ἐρὶν] μη νοσῶν εξὶν 147. οἱ ἔμιποροι-- ἄρχοντες] οἱ ἔμποροι αὐτῆς 
Χαναὰν ἄρχοντες οἱ ἔνδοξοι Οοπηρί. οἱ ἔμποροι δες. δὰ ἥπ. σοη,.] πο- 
“οιϊαίογες ἐἼμι, ῥγίπιεῖρεε Ολαησαη ἱποὶγεϊ Ιστγε. Ἡϊετοη. ἔνδοξοι] 

Χανααν ΧΙ]. τηαγρ. -Ἐ- Ἰάδηγ (00 χε ἴῃ ομαγαᾶς. τηΐη. ΑἸδχ. ΡΓξ- 
τη, οἱ ο1, 228. ἔνδοξοι ὅζο. 4ὰ ἔη. οοηη.] ἄρχοντες Χανααν και οἱ 
μεταξολοι αὐτῆς ενδοζοι τῆς γης 22, 36, 48, ςτ, (62. υἱ νἱἀειυτ) 9ο, 
144, 147,233, 308. ἔς, πε Χανααν, 93. ἀρχόντες Χαναᾶν ενδοξοι 
τῆς γῆς τορ, 302. ἔνδοξοι ἄρχοντες] ττ. 396. οἱ ενδοζοι οἱ αρχοντες 

ΝΜ 309. κα ἔνδοξοι ΟΞοτρ. ἄρχοντες τῆς γῆς] ἀρχοντες Χανααν ΧΙ]. 
τηλῦρ. ῬΓΖΕΠΪ. οἱ 1, 198. ᾿ 

ΙΧ. παραλῦσαι] καταλυσαι 24. πᾶσαν τὴν ὕξριν)] α σασαν 
108, Βαθεῖ τρᾶσαν ἴῃ ομαγαέξ, τηύποτε ΑἸεχ. καὶ ἀτιμάσαι πῶν ἕν- 
δοξζον] α (δἀαε, ἴῃ τηδγρ.)} 40. τᾶν ἔνδοξον) τσανταὰ ενδοζον ΧΙ], 24, 
265 41, 109, 198, 233) 302, 1ος, 306. ἐπὶ τῆς γῆς] -᾿ Κύριος σα- 
ξαωϑ᾽ 93. 

Χ, ᾿Εργαζου] ἐργαζξονται τορ, 392,2ος. ἐκέτι ἔρχεται] βκετι 
ἐρχονται 26, 419 ξ1, 201. ΑΙδοχ. ουκ ἐρχεται 62, 93, 147. πεφια- 
φυαν υεπίμηπὶ ἘἩϊΠοοη.. ἐκ Καρχηδόνος) ἐκ Χαλκχηδονος τοῦ, 147. 
ἐκ Καλιχηήδονος 3201. ἐκ Καρχηδονων 208. 
ΧΙ. Ἡ δὲ χείρ σου] δ᾽ καὶ ΧΡ σου τορ, 3ος. Ἡ δὲ χείρ σον-- 

βασιλεῖς] εἰ ὕπαπες ἱμα πέψμαφηάπι βγθυαϊοῖ, φμ πὶ σπατὶ 2γουοίαὲ γέ- 32: Ηΐετου. ἐκέτι ἰσχύει] ακετι ἰσχύσει 24, 51, 90,93, 144. 308. 
ἀπολέσαι αὐτῆς] ργατηϊτε, ὡςε 41. αὐτῆς τὴν ἰσχύν] τὴν ἐσχὺυν αυ- τῆς 100. 302. 

ΧΙ. Οὐκέτι καὶ μὴ] καὶ .2, 36, 48, 49, (ξι. Ροίεα «ἀ41:.) 62, οο, τού, 109) 144) 147, 301, 302, 306, 208, ΑἸδχ. οἱ (οτηἹΠΠ5 τευ 5) 87. πεφμαφμαρ Ηϊετοη. τροςεϑῆτε) τροσϑητε ΧΙ, 22, 26, 36, η8, 409, 51, 90, (τού. υἱὲ νἱάεευχ) 109, 144, 108, 233, 302, 306, 208. Οοηρὶ. ΑἸεχ. προσθήσετε 24, 87, 97, 228. ΑἸά. ’ τὴν “υγατέρα Σιδῶνος} τὴν ϑυγατερα Σιων 111, ΧΙ], 245.26, 40, 87,91) τού, τοβ, (228. οοττ. τὴν παρϑενον Σιδωνος) 2 33.330, 301, 306. (300. πηᾶγρ. Σ᾿- 
δωνος.) Οοτηρ!. ΑἸά4, ῥγααπηΐεε. τὴν παρθένον 45. τὴν παρϑένον ϑυγα- τερα Σιδωνος 36, 48, ξ1, 62, 147. ἔς, πἰῆ Σιων, 93. τῆν τσαρϑενον Σιδωνος 308. ῥγϑιηξί. τοαρϑένον (Ὁ ἃς ἴῃ οΠιαγαές, τηΐη. ΑἸδχ. καὶ 
ἐὰν ὠπέλϑης) καὶ ἐὰν ἐπελϑης 147. εἰς Κιτιεεῖς] εἰς Κητειεις 144, 308. εἰς Κητιεὶμ ΑἸεχ. ἐδὲ ἐκεῖ] αν εχει 144. ἀνάπαυσις ἴραι σο.} σοι ἀνάπαυσις ἐξαι ΧΙ], 26, 41, 87, οἵ,.97, τού, 228, 300. 

(οπιρί. Αἰεχ. σοι ἐγαι ἀνάπαυσις 198. σξ ἀνάπαυσις εςαι 306. 
ἽΧΠῚ. Καὶ εἰς---᾿ Ἀσσυρίων] α οὐπὶ ἰηϊεττηοά, ὅ2, (9ρο. δάάϊι. ἴῃ 

τηᾶΓρ.. χαὶ εἰς γὴν Χαλδαίων, καὶ αὐτὴ πρημωται ὑπὸ των Ασσυριων" οὐ 
δὲ ἐκεί αναπαυσὶς ἐξα! σοι) 147. Καὶ εἰς γῆν εἰ ὶ αὰ Ἰετταπι Ἠϊετοη. 
καὶ αὕτη] εἰ και αὐτὴ τοό. ἀλλὰ καὶ αὕτη δῖαν. Μοῖ. απὸ τῶν 
᾿Ασσυρίων] -[- ἐθεμελίωσεν αὐΐην εἰς σηειμ. ἐξησαν ἐπαλξεις αὐτα, ἐξη- 
γειραν βαρεις αυτοις ἈΠ]. πηᾶγρ. ὑπὸ τῶν Ασσυριων, εδὲ εχει ανάπαν- 
σις ἐξῶϊ σοι 22, 36, 51,93, 233. ὑπὸ Ασσυριων. εἐϑεμελιωσεν αντὴν 
Σιειμ,) ἐςησαν ἐπάλξεις αὖτε ἐξεγηρὰν (ας) βαρεις ἄντῆς 23. ὑπὸ τὼν 
Ασσυριων 5δὲ ἐκει σοι αναπᾶυσις ἐξα! 24, “6, 49.  εδὲ εἐχες ανα- 
παυσις ἐςαι σοι (48. Ὁ “ὦ.} 2.98. -Ἐ κδὲ ἔχεὶ σοι ἀνάπαυσις ἐςαι 
87, 975 τού, 228, 300. Οοτηρί. ΑΙά. (ΑἸεχ. ἱπίεγ ὕῃςοβ.) -Ἐ εϑεμε- 
λιωσεν αὐτὴν σιειμ, ἐςησᾶν ἐπαλξεις αντε, ἐξηγειραν βαρεις αυτὴς τορ. 
 εαάεπι, οὐπη ἐςῆσεν ΡΓῸ ἐσῆσαν, 302. -Ἐ- εδάειη, οὔὐπὶ ἐπ᾿ ἀλλαξεις 
ΡΙῸ ἐπάλξεις, 3ος. -Ἐ δδὲ ἐκει αναπαυσις ἐςαι σὰ 144. υπὸ των Ασ- 
συριων 301. ὅτι ὁ τοῖχος] ᾿ οτι ὁ Χ]Π. κα οτι 23, τος, 302, 406. 
ὅτι ὁ τοῖχος ὅζο. δὰ ἔῃ. οοηι. οτι τεπίωχε τὸ τεῖχος αὐτῆς, -τ εϑεμε- 
λιωσαν ἀυτὴν αὐτῆς εἰς σιειμ, ἐξησαν ἐπαλξεὶς αυτε, ἐξηγειραν βαρεις 
αντῆς, ὁ τεῖχος (ἢς) αὐτῆς τεπίωκε 22. τι τεπίωχε τὸ τεῖχος αὐ- 
τής, ἐϑδεμελίωσεν αὐτὴν σιειμ, ἐξησαν ἐπάλξεις αὐτξ, ἐξειγηραν (0) 
βαρεις αντης, ὁ τοῖχος ανυτὴς τπεπωκεν 26. ἔς, πἰῆ ἐξηγειραν, 48. ἤο, 
ηἰῆ ἐξηγειρᾶν εἴ εϑεμελιωσᾶν, ξΙ. οτι τεπίωκε τὸ τεῖχος αὐτῆς ε3ὲ- 
μελιωσεν αὐτὴν σιειμ.. ἐφησαν ἐπελξεις (Π6) αὐτῆς" ὃ τοῖχος αὐτῆς πε- 
πῆωκεν 62. ἔς, πἰἢ ἐπαλξὲις, 147. οτι τοεπίωκε το τεῖχος αὐτῆς. εϑὲ- 
μελιωσεν ἐν αὐτὴ σήειμ. ἐησαν ἐπάλξεις αὐτϑ. ἐξηγειραν βαρεις αὐΐης. 
ὁ τοῖχος αὐτῆς πεπΊωχεν 90, 144, 398. οτι τεπΐωχε τὸ τεῖχος αὐτῆς. 
ἐϑεμελίωσεν ἀντὴν εἰς σηειμ. ἐξησαν ἐπαλξεις αὐτ. ἐξηγειρε βαρεις αυ- 
τῆς. ὁ τοῖχος αὐτῆς πεπΐωχε 93. οτι πελωχε τὸ τεῖχος αὐτῆς. εϑεμε- 
λιῶσεν εἰς σείειμ,, ἐξησεν ἐπάλξεις αὐῇε, ἐξηγείρεν βαρεις αὐΐης, ὁ τοιχος 
αὐτῆς τοσεπΐωκεν ({ 3.) 223. ργαγηϊῖ. ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς Σπεὶμ, 
ἔρησαν ἐπάλξεις αὐτῷ, ἐξήγειραν βάρεις αὐτῆς [00 χε ἴῃ ἐδατ, πίη. ΑἸΟχ. 
"αμάσυϊε ἐπι 8 ἐπι, βαϊμόγαπὶ ῥγορειρπαςεΐα φἼμα, (εἰ ασέγερὶ ἐμγγέρα 
εἴας, βαγίοες εἶκε σεοϊαι, Ἡετοῦ. τεέπωκεν} -{- εϑεμελίιωσεν αὐτὴν 
σιεῖμ. ἐξησαν ἐπάλξεις αὐτῆς. ἐξεγειραν βαρεις αντης ὃ τεῖχος (ἢ) αὖ- 
τῆς πεπίωχεν 228. ἸΏΔΓΡ. 

ΧΙΝ. Ὀλολύξατε] ολολυζετε ΧΙ], 26, 36, αι, 48, 40, 87, 90, 91, 
(93. υἱ νἱἀεξυτ) τού, 144, 147, 428, 233, 306, 308, 200. (οτηρὶ. ΑΙά. 
ΑΙεχ. ολυλυξέετε τι. τσλοῖα Καρχηδόνος] τλοια Χαλκιϑωνος 93. 
ὅτι ἀπόλωλε] οτι ἀπωλετο ΧΙ], 22, 36, 48, 49.) ξ1, ό, 87, 90, 9:, 
Ιοό, τος, 144, 147, 233, 301, 202. ΑΙεχ. τὸ ὀχύρωμα] φυγὴ 26. 
λ το 87. 2332. τὰ οχυρωματα 306. γογεκμάο υοῆγα. Ἡΐϊετοι. 

ΧΝ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} ἐν 26. καταλειφϑήσεται] κατα- 
ληφθήσεται 144. ἔτη ἑδδομήκοντα] τ. 22, 36, 48, 62, 90, 93, 100, 
1445 147,233, 302, 308.. ΤἩεοάογεῖ, 1. 8905. ἧς χρόνος βασιλέως] 
Ἔ ἐνὸς 22, 23) 36,48, ςτ, 228,233, 208. ΟοπΊρΙ. σεοτῳ. δ[αν. Μοί. 
ὡς χρόνον βασιλεως ενος 62, 90, 93, 144, 147. Ὑεοάοτεί. ]. οἷξ, βεως 
ἐσπηβας τες μπίμς Ἡΐετοθ. ὡς χρόνος ἀνθρώπου] ὡς 'χρονον ἀνϑρωπε 
62, 93.147. Ὑεοάοτεῖ. 1. εἶξ,  -Ἑ ενος 109, 302, 3ος. Βαρθεῖ ἢΡ τὩῃν 
ΑΙεχ. καὶ ἔρα!] καὶ ετὶ 300. κα ἔγαι Οοπιρί. καὶ ἔξαι μετὰ 
ἑδδομήκοντα ἔτη] καὶ ἐξα! μετὰ τὰ εδδομηκοντα ἐτὴ 24, 41. αὶ μετα 
109, 302. εἕ ῥοβ {ερίκαρίπία ἀππος Ἡΐϊετοηθ. ἔχαι Τύρος] ἐξαᾶι Τυρὼ 
22, 48, 62, 90, 93, 144, 147, 308. κα εξᾶι 100, 302. “ἴγ, ΑΙά, 
ΧΥῚ. ῥέμξευσον] ρευσον (ἢ) 93. ; , πόλις τοόρνη] τορνῆς τολις τού. τῦόλιν πόρνη (οπιρί. μνείᾳ γένηται] ργαπηῖτε. ἡὶ Αἴ. - 

τ ΚΕΦ, ΧΧΠΙ. 
᾿Απέλϑατε εἰς Καρχηδόνα, ὁλο-- 6. 



ΗΣΑΊΙΑ Σ, ΚΕΦ. ΧΧΠΙΙ. 
Καὶ ἔςαι μετὰ τὰ ἑξδδομήχοντα ἔτη, ἐπισκοπὴν “ποιήσει ὁ Θεὸς Τύρα, χαὶ ππάλιν ἀποκαταςήσε- ται εἰς τὸ ἀρχαῖον, χαὶ ἕςαι, ἐμπόριον πτάσαις ταῖρ βασιλείαις τῆς οἰχθμένης ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς. Καὶ ἔςαι αὐτῆς καὶ ἐμπορίᾳ χαὶ ὁ μισϑὸς ἅγιον Κυρίῳ: ἐχ αὐτοῖς συναχθήσεται, ἀλλὰ τοῖς χατοιχϑσιν ἔγαγτι Κυρίου, πτᾶσα ἡ ἐμπορία αὐτῆς, φαγεῖν χαὶ ποιεῖν χαὶ ἐμπλησθῆναι, χαὶ 

17. 

18. 

ἝΝ 

εἰς συμξολὴν μνημόσυγον ἔναντι Κυρίου. 

͵ ΐ ΄ Ν, 9 ᾽ 
3 ᾿ ΟΝ ΄ . 

ΙΔΟΥ Κύριος χαταφϑείρει τὴν δικδμενήν, χαὶ ἐρημώσει αὐτὴν, χαὶ ἀναχαλύψει τὸ “πρόσωπον ! 

2 ᾿"». Ν ρῷ Ν 2 μ 3 ἰωὴ 3 

ρὸ ᾿ 

αὕὑτης, χαὶ διασπερεῖ τς ἐγοίχδντας ἐν αὐτῆ. Καὶ ἔςαι ὁ λαὸς ὡς ἱερεὺς, χαὶ ὃ “παῖς ὡς ὃ χύ-. 
Ν, ε 9 ΄ [4 ε ’ ,ἵ᾿᾽ ε 2 7 ε͵ ε “᾿Ξ ς ᾽’ ε ε » 

θιος, χαὶ ἡ ϑεράπαινα ὡς ἡ χυρία" ἐξα! ὁ ἀγοράζων ὡς ὁ πώλων, ὁ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος, χαὶ ὁ ὀφείλων ὡς ᾧ ὀφείλει. Φϑορᾷ φϑαρήσεται ἡ γῆ, χαὶ προνομῇ τρονομευϑήσεται ἡ γῆ, τὸ γὰρ κύμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα. Ἐπένθϑησεν ἡ γῇ, χαὶ ἐφϑάρῃ ἡ οἰκεμένη, ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς. 
ἤλλαξαν τὰ προςάγματα διαϑήχην αἰώνιον. 
χατοίχδντες αὐτήγ' διατῶτο τ τωχοὶ ἔσονται. οἱ 

ΧΙ. Καὶ ἔραι"--ἔγη) Ῥοῆ Μρικαρίηα σρρορα ὥππος Ἡϊετοη. μετὼ τὰ ἑδδομήκοντα ἔτη] λτα ΧΙ],.22, )ό, 36, 40, ει, 87, ρο, τού, 147, 228, 300. ΟΟπιρὶ. Αἰεχ. μετὰ εξδομηκοντα 62. ὁ Θεὸς Τύ- ρου] ὁ 4ι. ὁ Κύριος Τύρου Οὐδοῦρ. καὶ πάλιν ἐποκαταςήσεται) καὶ σαλιν αποκαταςαϑησεται 24, 26, 41, 49, 62, 87, 90, ο7, τού, 00, 144. 147, 228, 233, 301, 302, 206, 308. (οπηρί. ΤΙ Βεοάογεί. 1, αἰ. καὶ παλιν χαταφησεται 26. δὲ ἐΐδγεα τοβίμμειεν Ἡϊίδοῃ, εἰς τὸ ἀρχρῖον] ρυεγηϊτῖ. καὶ 109. καὶ ἔραι ἐμπόριον] κ΄ και 109. ἐγὶ!- 75 πέξυ α!ΐο εὐμς Ἠΐετοα. πᾶσαις ταῖς βασιλείαις]; ταις 1ορ, 302. ἐπὶ πρόσωπον τῆς Ὑ"ς]} λα 24, 26, 49, 87, ΟΙ, 97, τού, 198, 228, 230, 301, 306, 309. (πΠΙρ].. μαδεὶ δ χὰ ἴῃ οδιαγαέξ. τηΐποτε Αἴοχ. τῆς Ὑ59] ῥτατηϊεί, πασής 22, 36, 48, ξ1, 62, οο, 93, 144, 147, 302. Τῆρο- ἀοτεῖ, 1. οἷξ. Θεοῦ. -Ἑ πάσης 2 33. 
ΧΥΠΙΙ. Καὶ ἔραι--- Κυρίῳ] Εἰ ὀγὶ πέροί αὴο ογμ5, δ᾿ ῬΆΘΥΓδς “ακὅα ονιίπο : Ηϊεῖομ... αὐτῆς ἡ ἐμπορία] ἡ ἐμποριὰ αὐτῆς 22, 23, 48, 51, 62,.8., 90, 93, 100, 144) 147) 108,233, 302, 208, Τ εοάοχεῖ. ], οἷξ, ἐμπορία αὐτῆς 2.06. ὁ μισϑὸς ἅγιον Κυρίῳ] ἁγία τῷ Κυρίῳ ὙΤπμεοάοτεί. 1, οἷς, μισϑὸς ἀγίου αὐτῷ Κυρίῳ σπενδόμενος 12 Οοάΐοες ϑαγρῖ, ἅγιον Κυρίῳ] ἀγιον τω Κυριω ΧΙ], 23. 24, 26, τοό, τοϑ, 2301, 302, 206, ΑΪεχ. για τῷ Κυριω 22, 36, 48, 51, 62; 90, 93, 144, 147, 233, 308. ἀγίιος Κυριω 41. (228. οοττ. αγια.) ἀγιος τω Κυριω 40, 87, ΟἹ, 97, 109, 309. Οοπιρί. ΑΙ4ά. ἐν αὐτοῖς συνωχϑή- σεται] -“Ἑ εδὲ ἀποτεϑησεται εἰς ἐνθηκην 22, 36, (48. (Ὁ “Ὁ} ει, 62, 90, 93» 144, 147, 308. (ΑἸΘοχ, δ χς ἴπ οβαγδῶ, τηἶπ.) Ργϑουηϊε. καὶ 41. ἔναντι Κυρίου τ] α 22, (36. τὐἀάϊε, πιαγρ, ἃ ροϊοτίοσί ΤὩΔΠ1)} 48, ς1, 90, 144,)308. ενᾶντι τῷ Κυριξ 4τ. -Ἐπτν Περεσαλημ 87, οἵ,. 97. 228, 200. ΑΙά. πᾶσα ἡ ἐμπορία ] Ργρετηϊτ, εσαι 22, 36, κι, 62, 93» 14,7, 233. Οδογρ. εραὶ ἡ ἐμποριὰ 90, 144, 298. καὶ ἐμπλη- σϑῆναι) καὶ ἐμπλησϑησεται τοῦ. 

ΠΟΠ1. εἰ ἐριρίογὶ ἵπὶ οἰ αι οηοῦ, ρεθηιογὶαίδ (ΟΥ̓Ω͂ ΜΙ ἤ)ογείπο. ἩΠ]ετοη. καὶ εἰς συμξολὴν] κα και ΧΙ, 22, 36, 41, 40, 62, οο, 93; 97.» τοό, 1ο0, 144, 147, 108, 302, 2ος, 206, 208, 300. (πρὶ. εἰς τλησμονὴν 24, 26. εἰς συμξελην ςτ. ΠΒαθεὶ καὶ ἴῃ οβαγαξῖ, [ηΐποῦε ΑἸεχ. μνημό- συνον} μνημοσυνὴ 90, 144. βνημοσυνου 147,233. μνημοσυνὴς 308. μνημόσυνον ἔναντι Κυρίου] Βαθοῖ ΙΒ Ὑ Αἰεχ, ἔναντι Κυρίου 29] ἐνᾶντι τῷἍ Κυρικ 41. εναντίον Κυρις 87. 

1. ᾿Ιδὲ Κύριος] Βαθοῖ ἴῃ πιαγρ. τυ πη: ὥερι τσάσης τῆς οἰκεμενῆς 198. καΐαφϑ εἰρει] καΐαφϑερει 24, 26, οο, 23 3. καϊαφϑειρῃ ἴορ. ΤΟ ηηρεῖ ᾿ΓΊΟΒοη. τὴν οἰκεμένην] -Ἐ ολὴν 26, 41, 40, 87, οἵ, 97, 228, (οπηρ]. ΑΙ4. καὶ ἀνακαλ. τὸ τρόσωπ΄. αὐτῇ 
σεις χρηπίδας αὐτῆς τὸ (οάϊοες ϑεγρὶ. τὸ πρόσωπον αὐτῆς] τὰ οριῶ αὐτῆς (τηδγρ. υἱ ἰπ ΕΔ.) ΧΙ], καὶ διασπερεῖ] καὶ διασπαρει 24. χαι διασπειρη τοῦ. τὰς ἐνοικξντας] τας οἰκεντῶς 41, 03. 
Π ὡς ἱερεὺςἼ ὡς ὁ ἱερεὺς 23,24, 41, 48, 40, ξ1, 90, 97, τοῦ, τος, 144, 147, 228, 301, 302, 306. Οὐομρ]. ΑἸεχ. καὶ ἡ ϑεράπαινα] λ Χᾶὶ 90, 144. ἔραι ὁ ἀγοράζων) ργεπηι, καὶ 48, ςξτ, 62, 90, 144, 147, 233, 308. Οεογρ. 5[αν. Μοΐᾳ. χ ἐγαι 301. ὁ δανείζων] ρτω- τη, καὶ 24, 41, 48, 40, ς1, 62, 87, 90, 91) 935 1ού, 144, 147, τοϑ8, νον. ΙἹν. . ' 

καὶ ἐμπλησϑῆναι δις. δὰ βη. 

ἴπ οογη. ργεοβά, 26. 

ἡς] καὶ ἀποκυλί-, 

καὶ ΟἸιγίοίς. ἢ, 144. 

ε Ν 2 7. Ν δ “ 3 , Ζ7.. 
Η δὲ ἠνόμησε διὰ τοὺς χατοιχδντας αὐτὴν, διότι παρήλθοσαν τὸν γόμον, χαὶ 

Διᾶτϑτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ 3 ΠΝ ,. ὦ "“ Ἐπ δυζ δι πριόδ,ις, ὡύρνῶ ει, ΠΕ ἊΣ ἐνριχδντες ἐν τῇ γῇ, καὶ χαϊαλειφυϑήσονται ἄν. 
5 )λί. Π ϑῃη 3" ϑγ »ἤ ᾽ὔ ΄ ε 2 7 Ν 

᾿ ὕρωποι ὀλίγοι. Πενϑήσει οἶνος, πσενθήσει ἄμπελος, ςεγάξεσι στάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυ-- 3 ΄ ᾿ ᾿ 9. χῆν.. Πέπαυται εὐφροσύνη τυμπάνων, πέπαυται “. , ᾽ 2. 2 φωνὴ χιϑάρας. ἩΗσχύνϑησαν, ἐχ ἔπιον οἶνον, 

228, 233, 300. ΟΟΠΗΡΙ. Ὅθογρ. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. ργβιηϊε, ὡς 97. καὶ ὁ ὀφείλων] α ὃ 351. ὡς ᾧ ὀφείλει] ὡς ὃ, ᾧ οφειλες 41. ὡς ὃ οφειλε- τῆς τοϑ. 

Π]. Φϑορα φϑαρήσεται) φϑορα χαταφϑαρήσεται 24, 62, 147, 
φῷ ρῷ 

233. Ομΐα ξογγμρεζοπε ΚΟΥ μ βου ᾿ΠΊΠΒοη. ἡ γῇ ι"-τἡ γὴ 2] α 4[1ογΓ. οὐτὶ ἱπίογπηθάή. 230, 3ο6. 
γῶρ ςόμα] ὅτι τὸ ςόμα Οεοτρ. 

ΙΝ. ᾿Ἐπένϑησεν] -Ἐ καὶ κατερριφὴ 22, 36, 48, κι, 62, 90, 93, 144, 
147, 228, 308. ἐπένθησαν, κατεβῥίφη (ουπὶ κατεῤῥίφη [00 κς ἴῃ Τοβᾶσ, τηϊπο οί) ΑἸεχ. Ἐπένθησεν δζο. δὰ ἔπ. φΟΠῚ, ἴε4.] ἐπενθησεν" κατ- ἐφϑαρη ἡ γὴ καὶ ἐφϑαρη. χατερριφη ἡ οἰκεμενη. ἐπενθησαν τον γομίον. καὶ ἡλλαξαν τὰ προςαγμαῖα διεσκεϑασαν διαϑηκὴν αἰώνιον 22. ᾿ς καὶ ἐφϑάρη] -Ἐ καὶ κατερριφη 22, 36, 48, ς΄, 90, 93, 144, (428. υἐ γίάε.- 
ἘΠ) 308. α καὶ 49. - καὶ κατεφϑαρη 62, 147. Ὁ χατεῤῥίφη ὰὉ ἈΚ Ἰῃ οβαγαξξ, πηΐπογε ΑἸεχ. ἐπένθησαν] ργαπηῖτ. καὶ ΑἸεχ. 

ΜΝ. Ἡ δὲ ἠνόμησε] καὶ δὲ γη ἡνομησε ΧΙ], 45, 24, 36, 41, 48, ξι, 
62, 90, 93» 97, 1οῦ, 1445) 147, 198, 233, 239, 302, 3ος, 308, ΑΙεχ. Ευΐερ. Ῥεπη. ἔνδηρ. Ρ. 78, καὶ ἡ Ὑ" Ἡνομήσε 40, 87, Ο1, 228, 20, 300. (ΟγΡ]. ΑἸά. Θεογρ. Ζ7έγγα απίδρα ")αεϊπες σὠνι ΤΊσβοη. Ἡ 
δὲ ἠνόμησε---αὐτὴν] Ογειάίεαν “ογγα αὖ ἀὶρ φωΐ Ἰηβάεπε ἱπ φα Οπρεῃ. 11, 369. (((. Ρ. 370.) διὰ τὰς κατοικῶντας] δια τας ἐνοιχεντῶς 301. αὐτὴν] ἐν ἀυτη 22, 46, 16, 48, 51) 63, 90, 93, 1445). 147, 233, 308. διότι---οἱ κατοικᾶντες αὐτὴν οοτη. [ε4.] α οὐπὶ ἱπίεγπηθά, ἘπίΡ. εἶτ. διότι τταρήλϑθοσαν] διοτι τοαρεξησαν (ΧΠΙ. ΓΠΑΓΡ.. τ ἴῃ ἘΔ4.}24.,.41, 49, 87,01)97, 1ού, 198,228, 232, 239, 30ς, 306, 300. (πρὶ. ΑΙ4. ΑΙοκ. διοτι τταρηλϑον 22, 36, 48, 51, 62, 90,93, 144, 147, 298. οτι παρε- 
ξησαν “6. τὸν νόμον] -- Κυριου και διεσκεδασαν 41) 87, Ο1, 97, 228, 309. Ο(ΟμΡ]. ΑΙά. -Ἡ Κυριξ 40, τοό,2ο1. -Ἐ χαι διεσκεδασαν 109, 302, 30ς, καὶ ἤλλαξαν] , και 91, 97, 228, 300. (οπλρΪ. ΑἸά, 
καὶ ἤλλαξαν δα. 84 ἥῃ, σοῃ).] δὲ γι αυογ 72 Ἰοβαπιεαιὶ αιογπὶ. 
Τίοβοθ. τα τροράγματα] --- μου 3ο1. { Κυρίου ἱπίογ ὕποος ΑΙεχ. διαϑήκην αἰώνιον] διεσκεδασαν διαϑηκην αιωνιον 22, 36, 48, 
51) 00, 93, 144. 108, 233) 308. (ΑἸεχ. οὐπὶ διεσκέδασαν {Ὁ χα ἴῃ 
οβιαγαξξ, τηΐπογβ.) διεσκεδασε διαϑήκην αἰωνιον 62, 147. ἐϊραυονμεπε 
“απ άμε Μνιβίίενπμσι, 51.ν. Μοΐᾳ. 

ΨΙ. Διατξτο ἃ 

ἡ γὴ 2] 1090, 302,30ς. τὸ 

ὃτι ἡμάρτοσαν] οτι ἡμᾶρτον 24, 36, 48, ςῚ, 62, 90, 93, 144) 147, 233, 3098: αὐτὴν] εν αὐτῇ 46. ἐν τή γὴ τόρ. διατᾶτο ω"--ἶν τῇ γῇ] αὶ οὔπὶ ἱπίογτηθά. 26, οἱ ἐνοικᾶντες] οἱ κατοι- 
χᾶντες 62, 147,.301, 32ος. ΟομηρΙ. ἐν τῇ Ὑ5} ἐπὶ τῆς γῆς Ευ0. 1. 
οἷξ, καὶ καταλειφϑήσονται α ἴᾶι (ς:. ροϊεα δήάϊι,) ΑΙ4, ἄν. 
ϑρωποι ὀλίγοι] ργατηϊῖ. οἱ (ΧΙ. ΠΊΔΓΡ.) 233. 

ΝῊ. Πενϑήσει οἶνος] τεενϑησει ὁ οἶνος 301. Ργφτηΐτε. τοενϑήσει ὃ 
κώρμηλος ΟΠιγίοίι, ν. 236. ἄμπελος] ῬΓΟΘΠΉΪΕ. ἡ 301. ῥργαιηπέ, 

τὴν ψυχήν] τὴν γὴν 147. 
ΥΠΙ. Πέπανται ἃς. 8ὰ ἔπ. οοτη.] Ογγαδὲ! ζρομηίάηια: ἡγηηβαπο ἈΠ, 

ἐπῃ κἐβαδὲξ ἐπηρνάϊοίεα, οὐ ἰυϊιὶα ἱσαρίογμρι. ΤΊςΒοη. τυμπάνων] 
Ἔ σεπαυται αὐυϑαδεια και ὥλετος ἀσεξων (ΧΙ]]. υἱ νἱ ἤει) 22, 24, 
26, 36, 48, 40, 51, 62, 87, 90, οἵ, 93, 97, 106, 100, 144, 147, 198, 
Μ 

! 
[ 
Ι 

Ϊ 

ἢ 

Ϊ 
ἰ 

ρὰ ἔδεται τὴν γῆν] ροηΐ: ροίξ κατοικαντας εν αυτῇ. 

-- »--- 

ἸΔῶς τῆς το ϑεήρα, τε ττττο ς ἐπὶ 

ππλυ, ὦ- 

ΣΕΥ .--- 
5’ Ὁ τπύλέη σεν υκοτυ ανοῆνς 



ἸἹ 

ν 

ΗἩΣΑΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙν. 

κι τάς τς : 
ικρὸν ἐγένετο τὸ σίχερα τοῖς σίνεσιν. Ἤρημώϑη πᾶσα πόλις, χλείσει οἰκίαν τὸ τ εἰσελθεῖν. 

Ὀλολύζεται περὶ τῇ οἴνου πσανταχῆ, πέπαυται πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γ᾽, ἀπῆλθε αὐ ος 

φροσύνη τῆς γῆς. Καὶ καταλειφϑήσονται πῦλεις ἔρημοι, χε δετόὶ ἐγκαταλελειμμένοι ἄπο Ἔν 

ται. Ταῦτα πάντα ἔσονται ἐν τῇ γῇ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνων" ὃν τρόπον ἐᾶν τις χαλαμήῆσηται ἐλα!ᾶν, 

ὅτως χαλαμήσονται αὐτός" καὶ ἐὰν πταὔσηται ὁ τρυγητός, Οῦτοι βοῇ φωνήσουσιν" οἱ δὲ ϑατὸΣ 

λειφϑέντες ἐπὶ τῆς γῆς εὐφρανθήσονται ἅμα τῇ δόξη Κυρίου, τὰ ρα ϑησεῖαι τὸ ὕδωρ τῆς 9α- 

λάσσης. Δίατδτο ἡ δόξα Κυρίου ἐγ ταῖς γήσοις ἔςαι τῆς ϑαλάσσης, τὸ ὄνομα Κυρίου ἐνδοζον 

ἔςαι. Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν “πτερύγων τῆς γῆς τέρατα ἠχέσαμεν, ἐλπὶς τῷ εὐσεθεῖ' 

χαὶ ἐρᾶσιν, Οὐαὶ τοῖς ἀϑετδσιν, οἱ ἀϑετᾶῆντες τὸν γόμον. Φόξος χαὶ ἄν καὶ παγὶς ἐφ ὑμᾶς 

τὲς ἐγοικᾶντας ἐπὶ τῆς γῆς. . Καὶ ἔςαι ὁ φεύγων τὸν φόξον, ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόϑυνον' χαὶ ὁ 

ἐχξαίνων ἐκ τῇ βοϑύνου, ἁλώσεται ὑπὸ τῆς παγίδος" ὅτι ϑυρίδες ἐχ τῇ ἐρανξ ἀνεῴχϑησαν, χαὶ 

σεισϑήσεται τὰ ϑεμέλια τῆς γῆς. Ταραχῆ ταραχϑήσεται ἡ γῆ, καὶ ἀπορίᾳ ἀπορηθήσεται ἡ 
 ο ες ε " ἐν 7 ε » ͵ ε βὰν ζ΄ 

γῆ. Ἔχλινεν ὡς ὁ μεϑύων καὶ χραιπαλῶν, χαὶ σεισθήσεται ὡς ὁπωροφυλάχιον ἡ γὴ κατίσχυσε 
3 μὰ 3 ως ρ Ἁς ϑ9 Ν ͵ 9 ρ "9 ΄ ε 

γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς ἡ ἀγομία, καὶ “πεσεῖται, καὶ ἃ μὴ δύνηται ἀγαςῆναι. Καὶ ἐπάξει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν 

228, 2335 230, 301, 202, 20, 306, 208, 399. (ομρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 
Οεογρ. -Ἐ τέπαυται αὐϑαδεια ασεδων 23. -ἰ- πέπανται ὑψιμεδία 
(αἰμἑἰονοιϊπέπνα) καὶ τλᾶτος ἀσεδῶν δῖαν. Μοίᾳ. 

ΙΧ. ἐκ ἔπιον οἶνον] ἐκ ἐπὶ οἶνον 93. 8 πίοντες οἰνον τοῦ, 302. 8 
πίονται οἰνον3ος. τὸ σίκερα] λα τὸ 62, 147. τὸ σικέρον 301. υἱπμπι 
Τίοβοθ, τοῖς τυίνεσιν} -Ἐ αὐτὸ 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93) 144, 
147. 233, 208, “ἐς φι ῥίδεπ ἐμά ΓΊΟΒοΩ. : 

Χ. κλείσει οἰκίαν] κλεισει οἰκιας Χ]1, 26. κλεισϑήσονται οικιῶι 

22, 36, 48, ς1,.90, 1442 147, 233) 308. κλεισϑήσονται αἱ οἰκειᾶι (δα. 
αἱ αὐάϊε. ἔργα 11π. τεσ τπδη0} 93. οἰακείφη οπιπες ΤΊομοη. τοῦ 
μὴ εἰσελϑεῖν} α μη 22. 

ΧΙ. Ὀλολύζεται] ολολυξετε 36. (ΟΥ, Νοι. ἴῃ Ἐά, Ῥεῖ, τ628. δὰ 
ἴσο.) τανταχὴ]} τανταχε 36, 41, 48, ξι, 62, φο, 93, 144, 233. 
παρ᾽ αὐτῇ 147. τοᾶσα εὐφροσύνη 1] λσασα 6. εὐφροσύνη τῆς 
γῆς 19] εὐφροσυνη ἀπεσχισϑὴ χαρὰ τῆς γῆς 3986: τῆς γῆς 19} 
λ22,23, 24, 36, 48, ς΄, 62, 8), 90, 93, 97» 109, 144, 147, 228, 302, 
305. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ὀπῆλϑε δζο. 84 ἤη, οοηϊ.] απεσχισϑη ἡ χαρα 
τῆς γῆς 22. ἀπεσχισϑὴ χαρὰ τῆς γῆς (23. ἴοτ. ἀπεσχηϑη) 36, 48, 
51) ὅ2, 90, 1ο0, 144») 147, 302, 3ος. (ΑἸεχ. οὔπὶ ὠπεσχίσϑη χαρὰ 
ὯΡ κζξ ἰπ ομαγαέξ. πηῖποσε.) α 41») 49, τού, 198, 2ο1, Τίοβοη. απε- 
σχισϑη πασαὰ χαρὰ τῆς γῆς 93. τῆς γῆς 011. αὶ Οεοτρ. 

ΧΙ]. Καὶ καταλειφϑήσονται) κα και 22, 36, 48, ςι, 62, 90, 93, 
100, 144, 147, 3902. καὶ οἶκοι ἐγκαϊαλελειμμίνοι] καὶ οἱ οἶκοι οἱ 
ἐγκαϊαλελειμμένοι Ἑυ(εθ. Τλεπι. Ἐνδηρ. Ρ. γ8. 

ΧΠΙ. Ταῦτα τᾶντα ἔσονται] ταντα παντα εςαι ΧΙ], 22, 26, 16, 
41, 48, 40. ξ1, 62, 87), 90, οΙ, 93, 97, τοῦ, 109» 144) 147, 228, 233, 
302, 3ος, 206, 308. (πρὶ. ΑΙεχ. Εὐεδ. 1]. οἷ. ταντὰ ταυταὰ εςαι 
301. ἐών τις] ἐὼν ἄνϑρωπος Ογή]!. ΑἸεχ. ν. 753. ἐάν τις καλα- 
μῆήσηται] ἐἂν τις καλάμαται 36, 48, ξι, 2, 90, 93» 144, 147, 233» 
301. ΟΥΠ]], ΑἸεχ, ν. 3724. ὅτως καλαμήσονται αὐτὲς} “τως καλα- 
μῆσοντῶι αὐτὴν 26. ἕτω καλαμηϑησοντᾶι αὐτοῖ 41. τὼς χαλαμη- 
σονται ἐἄυτες 2, 14). καὶ ἐὰν παύσηται] καὶ ἐᾶν τις παυσηται 
2332. καὶ ἐὰν παύσηται ὃ τρυγητὸς] καὶ ὃν τρόπον ἐὼν τταύσηται 
ὠπὸ τρυγητῷ τῆς ὠμπέλε. ϑ8ῖΑν, Μοίᾳ. 

ΧΙΝ. Οὗτοι βοῇ φωνήσεσιν τοι Φωνὴ βοησονται ΧΙ], 24, 26, 
49, 91) τού, τος, 198, 230, 302, 3ος, 206. ΑΙεχ. τοι φωνὴ βοησε- 
σιν 43. ΟὙΤ. ΑΙεχ, ν. 753. δτοι φωνὴ φωνήσεσιν 41. βτὼ βοη φω- 
νησεσιν (ξτω εχ σοτγ. υἱ νἱάδίῃτ, ἃ τες. τη.) 62. καὶ τοι φωνὴ βοησον- 
ται 87, 97, 228, 300. Οοτηρῖ. ΑΙά, 5τως φωνή βοήσονται 201. 
φρανϑήσονται!] -ξ- υμνεντες τὸν ἐνδοξασμον τε Κυριου 22, 36, 48, ξ1, 
62, 90, 144, 147, 2335) 3098. -Ἐ εδάεπι, πἰῇ τα Θεξ, 93. ἅμα τῇ 
δόξῃ] ἀμα οτι τὴ δοξη 22, 36, 48, 51, 62, 90, 93, 144, 147,33, 308. 
ταραχῇ. τὸ ὕϑωρ τῆς ϑαλάσ. ὅτι ταραχϑήσεται τὸ ὕδωρ τῆς ϑαλάσ- 
σης αὐτῆς, Οδογρ. 

᾽ 
ευ- 

ΧΝ. Διατξτο---τῇς ϑαλασσηςἿ κα ουη Ἱπίειτηθά, 201. 
νήσοις ἔςαι] ἐξαι εν ταις νησόις 25, 36, 51) 62, 90, 93, 1.4.4) 147, 233. 
α ἔξαι 48 : τ χαὶ ἐν ταις νησοις 40. τῆς ϑαλάσσης] αίυε νἹ ει) 144. “τὸ Ὀνομα] ργαεπηῖτε, ἐν ταις νήσοις 25, 16, (48, “ὦ) ςι,)62, 
90, 93» 147, 308. ςτὸ ὄνομα ὅζο. δά ἤπ. σοῃ,. ποηεξη Ζρλογγὶρεὶ δίονῖ- 
φίμπε ἐγ, Τοοπιὶπὶ δ εὶ ζγαεὶ, Ἡϊΐετοη. Κυρίου] τε Κυρια Θες Ισραηλ 
22. ἢ, ἤπε τα, 48, ς1, 62, 90, 93, 144, 147, 308. -Ἐ τε Θὲς Ισραηλ 

2 Δ 

ἐν ταις 

233. ἔνδοξον ἔςα!] ἐνδοξον ἐςξι 26. - Κυρίε τὰ Θεξ Ἰσραήλ. Οοπιρὶ. 

ΧΥΙ. Κύριε ὁ Θεὸς] Κυρικ Θεξ ΧΙ], τρᾶγρ. Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ, 
144, 2323. Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ] α Οοπιρὶ. Ηΐετοθ. Ἰσραὴλ] 
ΡΓΔΟΠλϊτ. τοῦ 22, 306, 41, 48, ξ1, 62, 90, 144, 147), 233. 3908. οπὸ 
τῶν τυτερύγων] απὸ τὼν τεράτων 87), 9᾽ἤ. ἐλπὶς τῷ εὐσεδεῖ} -- και 
εἰπε Κυριος τὸ μυςηριον μου ἐμοι" τὸ μυρηριον μοὺ ἐμιοι και τοῖς ἐμαῖς 
22. -Ὁ εδάεπ), ἤπε Κυριος, 36, 48,233. -Ἐ καὶ εἰπε τὸ μυρηριον ἐμοι 

χαι τοῖς ἐμοῖς ξι. - καὶ εἰπε τὸ μυςήριον μὲ ἐμοι καὶ τοῖς ἐμοῖς 62, 
90, 93,» 144, 147, 3ο8. (ΟΓ, Ὑεοάοτεῖ. 1. γότ. εἰ [1]..7γ3ς.) ἐλπίδα. 

τῷ εὐσεδεῖ Οὐάεχ ὑπι5 ϑεγρὶὶ. -Ἐ καὶ ἔρᾶσι ἀπόῤῥητόν μου ἐμοὶ, 
ἀπόῤῥητόν μου ἐμοὶ καὶ ἐμοῖς 1, Οοάϊεε5 δορὶ. καὶ ἐρδσιν] -Ἐ τὸ 
μυςηριον μον ὅμοι 23) 30ς. -ἰ τὸ μυγηριον μου ἐμοι" τὸ μυςηριον μου 
ἐμοι τορ, 302. (Αἰεχ. {Ὁ ὃς ἴῃ σμᾶγ. πλΐποσε) Εὶ ἀΐϊεεπι: Μγβεγίμηε 

"ποιίπε πιϊλὲ ς Ἡϊετοῦ. -Ἐ ἑαὶ τοῖς βλασφημδσιν οὗ βλασφημᾶσι τὸν 
νόμιοον ἱπίεῦ ὕποοβ δίδν, Μοίᾳβ.Ό Οὐαὶ τοῖς] α τοῖς ξ1. οἱ ἄϑετδν- 
τες} -Ἐ καὶ αϑεσιαν αϑετεντων 23, οὐ, 302, 3ος. (Αἴεχ. {Ὁ ὃς ἴῃ 
ομιαγδέξ. πιΐποσγε.) - εδάεπι, πε καὶ, 22, 26, 48, ς τ) 62, 90, 93, 144, 

147, 233») 308. 
ΧΥῚΙ. ἐφ᾽ ὑμᾶς δες. δὰ ἔπ. σοῃλ.}  τοό. τὲς ἐνοικᾶντας τες 

κατοικεντας 24, 48, 301, 306. τες οἰκεντας 36, 1. ἐπὶ τῆς γῆς] 
ἐν τῇ Ὑη 301. 

ΧΥΤΙΙ. τὸν φόθδον] ατοό. καὶ ὃ ἐκδαίνων] ὃ δὲ ἐκθαινων ΧΙ, 
24, 26, 41, 49, τού, 1908, 228, 301, 3ο6. (πρὶ. ΑΙεχ. ὄλώσεται] 
μειωσεται 308... ὑπὸ τῆς παγίδος] εκ τὴς παγιδὸς 41, 308. α (ροίξεᾶ 
δἀάϊε. Ὁ εδὰ. πι.} οοὄ. απὸ τῆς σαγιδὸς 301. 
ὠχϑήσαν ΧΙ], 24, 26, 49, 91) 1ο9, 198, 301, 3ο8. ΑἸά. ΑἸεχ. ἀ»- 
οὐχϑήσονται ΟΒιγίοί. ἱ. 18. 

ΧΙΧ, Ταραχῇ] ργατοϊεῖ. ταραχὴ ταραχϑήσεται τὰ ϑεμελια τῆς 
γῆς 36. ἡ γὴ 1} -ἰ κλινομένη κλιϑησεται ἡ γῆ οο. ΟΠιγίοῆ. 1. οἷς. 
Ἔ κχλινομεένη χληϑήσεται (Πς) 144. καὶ ἀπορίᾳ] αὶ 308. α καὶ 
ΟΒιγίοί. 1. εἷ. καὶ ἀπορίᾳ δο. δὰ ἔπ. οοπι.} α 90, 144. ἄπορη- 
ϑήσεται) κλινομενὴ χλιϑησεται (48. οὐ) κλινομενη δ “Ὁ 208. 
ἡ γὴ 2} -Ἐ κλινομενη κλιϑήσεται ἡ Ὑη ξ1,) ὅ2, 14). Ἔ κλινομενή 
και σεισϑησεταᾶι ἡ γη (αἱ ν] ἀδίῃγ : ἴῸΓ. ἡ της) 93. α ΟΒιγίοί. 1]. εἶϊ, 

ΧΧ, Ἔκλινεν] κλινομενη κλιϑησεται ἡ γη (ἀεῖπάε νοχ εγδίᾳ :)} καὶ 
σάλω σαλενϑησεται ἡ ὙῊ 22. -Ἐ σαάλω σαλευϑήσεται ἡ ὙῊ 23, 100, 
302, 30ς. “- εδάεπὶ, ῥγϑπιο καὶ, 36, 48. ξΙ, ό2, 90, 144, 1479 
2337 308, κχλινεῖ 26. καὶ σαλευϑησεται ἡ γη 93. σάλῳ σαλευ- 
ϑήσεται ἡ γὴ ΟΠ ιγίοί, 1. οἷξ. "Ἐκλινεν---χραιπαλῶν] ὡς ὃ μεϑύων 
καὶ κραιπαλῶν πεσεῖ το Οοαϊΐςες δεῦρ. ὡς ὁ μεϑύων καὶ χραιπῶ- 
λῶν] ροηΐτ {δεῖπι ροίξ ἡ γὴ ΧΙ], 24, (26. ργαπιο καὶ) 41, 40, 87, 
οἵ, 97. τού, 198, 228, 239, 301, 306, 300. Οοπιρί. ΑΙά. ΑΙεκ. κα και 
κραιπάλων 93. κα ὁ το0ρ. καὶ σεισϑήσεται] - σαλω σαλευϑήσεται 
ἡ γη ΧΙ]. τηᾶγρ. κα καὶ Ομιγίοῖε 1. οἴ. ὡς ὀπωροφυλάκιον ἡ 5] ἡ 

γ" σάσα ὡς οπωροφυλακιον 24. κατίσχυσε) κατισχυσαι 62. κατ- 
ἰσχύσει 1το0,302. κατίσχυσε---ἡ ὠνομία ] ροηὶξ ροίξ αναςηναι ΧΙ], 
22, 24,36,.41, 48, 40, ςι, 62, 87, 90,91, 93, 975» 1οό, 144, 1475 198, 
228, 233, 239» 301) 3ο6, 308, 300. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ΟΒγγίοί, 1. 
οἷξ, (ϑϑογρ. δίαν. Μοῖᾳ. αὶ οὔπὴ ἱπίεσιηδά. ζ6. ἐπ᾽ αὐτῆς] ἐπ᾿ αὐτὴν 
22, 36, 48, 62, 90, 144; 147,233,308. ΟΠιγίοῖς.]. οἷς. ἐπ᾿ αὐτὲς 306. 
καὶ πεσεῖται] α καὶ ΟΒιγίοί, 1, οἶς, ἀναςῆναι] ξηναι 206. 

ΧΧῚ, Καὶ ἐπάξει] καὶ ἐξαι ἐν τὴ ἡμέρα εχεινὴ ἐπαξει 41, 87, 919 
97» 300. (πρὶ. Α14. (ΑἸεχ. συ ἔςαιν ἐκείνῃ τὰὉ χς ἱπ οἰνατ, πη.) 

ἀνεώχϑησαν] ἡνε-. 

1ο. 

11. 

12. 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 



ΗΣΑΊΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΝ. 

ζ΄ 9 “ἌἼἠὯ5Ψν»Ν» “ “ΣΝ Ν δ π “ Ἧ ; ᾿ -- ᾿ 

22. χύσμον τῇ ὅρανξ τὴν χεῖρα, χαὶ ἐπὶ τὸς βασιλεῖς τῆς γῆς. Καὶ συνάξεσι συγαγωγὴν αὐτῆς εἰς 
3 [ων φὋ »“Ὶ 

23. δεσμωτήριον, καὶ ἀποχλείσεσιν εἰς ὀχύρωμα" διὰ πολλῶν γενεῶν ἐπισχοπὴ ἔςαι αὐτῶν. Καὶ τα- 

γ᾽ 9 ξ΄ ξφ. 

2. χαίαν ἀλησινῆν" γέϑοιτο. 

ο οὅ οἱ 

. ἀγθρώπων ἀσεδῶν, οἷς ἡμᾶς ππαρέδωχας. 

ε ΄ ρὸ ρο Ω Ξ 

χήσεται ἡ πλίνθος, χαὶ πεσεῖται τὸ τεΐχος" ὅτι βασιλεύσει Κύριος ἐχ Σιὼν, καὶ ἐξ Ἱερεσαλὴμ, 
"..Σ ἣν ΄ ’, 

χαὶ ἐνώπιον τῶν πσρεσξυτέρων δοξασθήσεται. : 

ΚΎΡΙΕ ὁ Θεὸς δοξάσω σε, ὑμνήσω τὸ ὕνομά σου, ὅτι ἐποίησας ϑαυμαςὰ πράγματα, βελὴν ἄρ- 
Ὅτι ἔνηχας αύλεις εἰς χῶμά, σπύλεις ὀχυρὰς τϑ μὴ πεσεῖν αὐτῶν 

. τὰ ϑεμέλια, τῶν ἀσεδῶν πόλις τὸν αἰῶνα οὐ μὴ οἰκοδομηϑῆ. Διατᾶτο εὐλογήσει σε ὁ λαὸς ὃ 
,. «τωχὸς, καὶ πόλεις ἀνθρώπων ἀδικεμένων εὐλογήσεσί σε. Ἔγένε γᾶρ πάσῃ πλει ταπεινῇ 

βοησὸς, καὶ τοῖς ἀϑυμήσασι δὲ ἔνδειαν σχέπη, ἀπὸ ἀγϑρώπων «πονηρῶν ῥύσῃ αὐτές" σχέπη δι- 
ψώντων, καὶ πγεῦμα ἀνθρώπων ἀδιχεμένων. Ως ἄνθρωποι ὀλιγόψυχοι διψῶντες ἐν Σιὼν, ἀπὸ 

Καὶ ποιήσει Κύριος σαξαὼν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν" ἐπὶ 
ν [οὶ ΄ 3 ᾽7ὔ ᾽’ ἐκ 7 ΄ 3 »Ῥ 2» ’ 7 

«Τὸ Ορος τὅτο “ἰονται εὐφροσύνην, πφίονται οἶνον. Χρίσονται μύρον ἐν τῷ ὁρε! τᾶτῳ" παράδος 
ρ᾿ ᾽’ ρ ΄ ΄ 

ταῦτα πάντα τοῖς ἔϑγεσιν' ἡ γὰρ βϑλὴ αὕτη ἐπὶ πτάντα τὰ ἔσϑνη. ᾿Κατέπιεν ὁ ϑάνατος ἰσχύ- 
Ν ΖΚ, 3 ρ᾿ ’, ε Ν, ρ, ΄ 5. Ν ΗΝ ᾽’ .» "“ ρ," 

σας, χαὶ πᾶχιν ἀφεῖλε Κυριος ὁ Θεὸς “σὰν δάκρυον ἀπὸ σαντος πτροσώπου" τὸ ὑνειδὸς τ λαβ 

δῖαν. Μοίᾳ. ἤς, ἔπε εἔκεινη, 228. τὰ ἐρανΒ} -{- ἐν τω ὑψει 25, 36, 
(48. ἕὼ “9 ςι, 62, 9ο, 93.144, 1479 233. (ΑἸεχ. (00 χζξ ἴῃ οδαγαῖ. 
ταΐμοσε.) Ομυγίοῖ, 1. οἷ, -ξ τὼ ὑψει 308. τὴν χεῖρα] τὴν χεῖρα 
αὐτξ εν τῇ Ἡμερῶ ἐχεινὴ 22, 36, 48, ξ1, 62, 00, 93) 144, 147, 233. 308. 

Ομιγίοί, 1. εἶς, καὶ ἐπὶ τὰς βασιλεῖς] ἐπισυναξεσι τοὺς βασιλεῖς 
26. καὶ ἐπὶ τὰς βασιλειας 36, 48, 62, φο, 144, 147, 233» 308. ΟΠ γί- 
οἵϊ. 1. ε΄, τῆς γῆς] -Ἐ ἐπὶ τῆς γῆς 23, 48, 62, οο, το9, 3ος, 308. 
(ΑΙεχ. Ὁ Χ ἰπ ομαγαέϊ. πιΐπογε) -Ἑ καὶ παταξεις 230, 306. 

ΧΧΙ. Καὶ συνάξεσι---εἰς δεσμωτηριον)} αὶ οὔτι ἱπίεγπηεά, 26. 
συναγωγὴν αὐτῆς} μαρεῖ ἴῃ οἰιαταξξ. πηίποτε Αἰεχ, συναγωγὴν αὐτῆς 
εἰς δεσμωτήριον] κα 41) 40, 87, 0919 97ν τοῦ, 198, 228, 301, 306, 300. 
Οοπιρὶ. συναγωγὰς αὐτῆς εἰς δεσμὲς 2 (οάϊοε5 δεγρὶ!. εἰς δεσμω- 
τήριον] α ῃἷς Αἰεχ, ΑἸά, δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ὠποκλείσεσιν] καὶ ἀπο- 
κλεισωσιν 223. εἰς ὀχύρωμα] -ἰ- καὶ εἰς δεσμωτηριον ΧΙ], 26, 41, 
49, 87, 91) 97. 1ού, 198, 228, 301, 3οό, 20ο9. (οιηρί. ΑἸά. Αἴεχ. 

δίλν. Μοίᾳ. διὰ πολλῶν γενεῶν] δια πολλων ἐτων Χ]]. τηᾶγγ. ἐπι- 
σκοπὴ ἔςαι] ἐπισκοπησεται 306. 

ΧΧΠΠ]. τὸ τεῖχος] -ἰ- καὶ ἐντραπήσεται αὶ σεληνὴ καὶ αἰσχυνϑη- 

σεται ὁ ἡλιος ΧΙ], 16, 48, ς1, ὅ2, 87, 90, Ο1,) 93» 97. 100, 144) 147» 

402, 30ς, 308, 309. (οτηρὶ. ΑΙά. -Ἐ εαάεπι, ἤπε ὁ ηλιος) 228. ὅτι 
βασιλεύσει δτο. δὰ Άῃ. ςοην.} Εἰ ὀγκόείξε! ἰμπα, εἰ εοηγμπάείμν (0: σμπε 

γέρηαυεγὶ! δονπΐπες ἐπὶ δίοη εἰ ἐπ Κεγω αίεηι εἰ ἰπὶ ἐοη ῥεδμ βέπεης ἡμέ 

εἰονύβεαιμε. 514ν: Μοίᾳ. ἐκ Σιὼν] εν Σιων (Χ]]. πηᾶγρ.. τῶ ὁρει) 22, 

24, 26, 36, 41, 49, κ1, 62, 87, 90. ΟἹ, 97») 1οό, 109, 144, 147, 108, 
228, 233, 230, 301, 302, 3ος, 308, 200. (οῃρί. Αἰά. Ογη!]!. ΑἸοχ. 

ν. 283. ἐν τῷ ὄρει Σιὼν (ουπὶ τῷ ὄρει {00 ας ἴπ οἤμιαγ. τηΐποσε) ΑἸεχ. 
καὶ ἐξ Ἱερεσ.} καὶ εν Ιερεσ. ΧῚ], 22, 23, 24, 26, 36, 41, 49, ξ1) 62, 

87, 90) 915) 93» 97. 1οΟύ, 109, 144. 147. 108, 228, 233, 230, 301) 302, 
γος, 306, 309. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Ογη!]. ΑΙεχ. ἰοο. οὐξ. κα εξ 3208. 
τῶν τρεσξυτέρων] -[- αὐτα 22, 36, ςτ, 62, 90, 93; 1445 147, 233» 308. 

1, Κύριε] ργαευηει, Ὠ δὴ 49. (ΑἸεχ. ἱπίογ αποοβ.) Κύριε ὁ Θεὸς] 
Ἔ μου ΧΙ], 22, 23, 24, 41, 49, 62, 90, ΟἹ, 93ν 1ού, 100, 1449 147» 

228, 302, 208, 309. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ἐπΐεν. Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ. 39. 
Ογη]]. ΑΙοχ. νοὶ. νἱ. ρατί. ἱ, Ρ. 359. Θεοῦ. δ᾽αν. Μοίᾳ. ονιίπε σας 

πεῖς Ἡϊΐϊετοθ. ὑμνήσω] ῥγαηηϊεῖ. καὶ 4τ. γένοιτο] -᾿- Κυριε ΧΙ],. 

22,)24,)26, 36, 41, 48, 49, ς!, 62, 87) 00, 917. 93,97. 1ού, 144, 147, 

108, 228, 233, 101, 208, 200. ΑἸά. ΑΙεχ. Ευΐεν. Ῥεπ,. ἔνδηρ. Ρ. ς 7. 

Οεογρ. δ[αν. Μοίᾳ. 
1. Ὅτι ἔϑηκας πόλεις] κα πόλεις Αἴδαη. ἢ. Ρατῖ. 1. Ρ. 58. εἰς 

χῶμα] ὦ ὡς χωμᾶ 109, 144.302. πόλεις ὀχυρὰς) ργοτηϊιξ. καὶ 40. 

τὸ μὴ τοεσεῖν] αὶ μὴ ΧΙ], 22, 24, 26, 16, 48, 40, ξ1» 62, 87, 90, 93» 
97, τού, 109, 144. 1477) 1093, 228, 233, 301, 302, 3ος, 306, 208, 309. 

(οτηρὶ. ΑἸεχ. Αἰβδη. 1. εἰς, Εὐυΐεῦ. Τεηι. Ενδηρ. Ρ. 57. μὲ εαάεγενὶ 
Ηϊετοη. αὐτῶν τὰ] ἐπ᾿ αὐυτων τὰ 26. τῶν ἀσεξδῶν] α των 22, 36, 

48, ςτ, 62, ρο, 93, 1ού, 144, 147» 233 408. τῶν δὲ ασεδων 4ι. πό- 

λις] πόλεις 93» τού. Οοηρί. τὸν αἰῶνα} Ῥγρετηϊτί. εἰς 24. 26, 41; 

τού, 147, 301, 305. Ἐυΐε. 1. οἶς, Θεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. 
11. Διατξτο ἄς. δὰ ἔπ. "οοῃη.] διῶ τᾶτο εὐλογήσεσί σε (οπλ {8 

ὶ 

. ἀφεῖλεν ἀπὸ πάσης τῆς γῆς, τὸ γὰρ ςύμα Κυρίου ἐλάλησε. Καὶ ἐρᾶσι τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ᾿Ιδὲ ὁ 

τη β!18) ΕυίεΌ. 1. οἰ, Διατᾶτο εὐλογήσει σε] διατετο ευλογησεσι σε 
24. διατατο ευλογησε σε τορ. διατετο εὐλογεῖ 228. διατατο ευλο- 

γήση σε 302. ῥτρτηϊῖ. καὶ ΑἸά. καὶ τόλεις] καὶ τσολις 144, 301. 
ἀνθρώπων ἀδικεμένων] -᾿- φοδεμενων σε (22, 48. Ὁ “Ὁ ξτ, ὅς, οο, 
93. 147. αἀνδρων αδικεμενων 24. -᾿ τῶν φοξεμενων σε 26. - σε 
144. -Ἐ τῶν φοξαμενων 228. 

ΙΝ. καὶ τοῖς ἀϑυμ.] α καὶ Οοπηρί. δι᾽ ἔνδειαν σκέπη] δι᾽ ἐνδειαν 
σχεπὴν τιοό. ῥύσῃ αὐτὰς} ρυσεε αὐτὲς 147. καὶ πνεῦμα] καὶ 
πνευματα τόρ, 302. λα πνεῦμα 301. ἀνθρώπων ἀδικεμένων] -ἰ- εὐ- 
λογήσεσι σε (ΧΙ]. τηᾶγρ.) 24, 26, 36, 41, 49, 87, οἵ, 97, τού, 228, 
300. Οοπρρὶ. (ΑΙεχ. ἱμῖασ ηοο8.} 

Ν. ἐν Σιὼν] Ἔ οτι ρυση αὐτὰς 24, 87, 91, 97) 228, 300. Οοπηρί. 
ΑΙά. ϑιαν. Μοίᾳ. τταρέδϑωκας] ταπεινωσεις ΧΙ]. τηᾶτρ. - καυσωνα 
ἐν σχεπὴ νέφους κληματιδα (ἐσχυρων ταπεινώσεις 22. -Ὦ ολάεπ, πῇ 

καυσῶν, 93. -“᾿ καυσωνὰ ἐν σκεπὴ νέφες χληματιδὰ ἰσχυρὼν ταπει 
γωσει 23) ζῖν τόρ, 302, 20ος. (ΑἸεχ. (00 χξ ἰπ οδαγδέξ, τηη.) -Ἐ εα- 
ἄεπι, πἰἢ καυσὼν (36. ζυ8, υἶτ.) (48, ό, 147. υἱ νἱἀεῖυγ) 9ο, 144, 
(233. ἢ Χ) 308. 

ΨΙ. ἐπὶ τὸ ὅρος τὰτο] -ἰ- ποτὸν λιπασματων τσοτον τρυγιὼν (22. 

(δ 56) (48. (Ὁ “Ὁ} ιν 62, οο, 93, 1445) 147, 302, 308. -ξ εδάεῃη, 
οὐπὶ ἐπασμᾶάτων ῥῖὸ λιπασματων, 26. (2528. υἱ νἸἀεῖιγ.) κα Ευΐοδ. 

επι. ἔνδησ. Ρ.39.-. ίονται εὐφροσύνην] πιωντῶι εὐφροσυνὴν 97, 
228. ΑἸ]ά. Ογη}}. ΑἸεχ. 11. 8ού. πίονται ἐν εὐφροσύνῃ Οοτηρ!. α ὉΪ- 

ἄγῃ. ἀς Τηήη. Ρ. 179. τοίονται οἶνον] τσιώνται οἶνον 97, 228. ΑἸά. 
καὶ τοΐωνται οἶνον ΟΥγτὶ!!. ΑἸοχ. 1. εἶτ. 

ΨΝΙ1. Χρίσονται μύρον] - καὶ πιαραδοϑησονται ((00 “Ὁ} 22. 
“Ἔ τρυγίων διυλισμεένων καὶ καταπίεται 23. - καὶ παραδοϑησονται 
ἐν τῷ ορει τἕτω τοαραάδοσει και καταπίεται 16, (48. Ὁ “ὦὦ} ξι, 90, 

(233. ὩΡ Χὰ) -Ἐ εδάεπ, πιῇ παραδώσει, ὅτ, 144) 147. -Ἐ οδάετη, 

ἤπε καταπίεται, 398. χρισοντῶι μυρὼ 41, τος, 302, 30ς. «χρισον- 

ται και τταραδυϑησονται (Πς) 93. τρυγιῶν διυλισμένων ((ὰ0 ὃς ἴῃ 

οἰιαγδόξ. τηΐποτε) ΑἸεχ. ἐν τῷ ὄρει τότῳ] ἐν τῶ ορξε τᾶτο 62, 147. 
κα Βῖς 93: ταρᾶϑδὸος] και τσαραδοσει ταραδοϑησονται ἐν τω ορει Χ]]. 

τοῦτ. τραράδοσει (22. τηλτρ.) 90θ. ταῦτα πάντα] ἴτ, 22, 23, 36, 48, 
51, 90, 144. ὥαντα ταῦτα και κατάπιεται εν τῶ ὁρει τετω ταραδως 
ταυτὰα σαντα 9,.. αὕτη] αὐτὰ 147. αὐτῶν αὐτὴ 106. 

ΝΠ. ἰσχύσας] κατισχυσας 93. καὶ πάλιν ὠφεῖλε] α ἀφεῖλε 

49. ἀλλὰ πάλιν ἀφεῖλεν Ογη]]. ΑἸεχ. 1}. ςς 5. (ΟἿ, νοἹ. νἱ. ματι. ἷ. 
Ρ. 28).) καὶ πάλιν ἀφεῖλε Κύριος ὁ Θεὸς] αὐ Τοοπειίπω: Ἡϊετοι. 
Κύριος ὃ Θεὸς} α Κυριος ΧΙ], 22, 24, 26, 36, 41, 48, 49, ξ1, 62, 87, 

90, 93», 97. 1οό, 144, 147, 198, 228, 233, 301, 308, 300. Οοπηρὶ. 
ἴτε. Ρ. 41ς. Οτρεη. ὶ. 218. Εὐΐεῦ. ειη. Ενδηρ. Ρ. 390. Αἴδδη. :. 382. 

Βαῇϊ. Μ. ἱ. 203. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἶς. μαρεὶ Κύριος ἰπ σμιαγαέξ. πηΐπογε 
ΑΙεχ. τὰ λαξ] - αὐτὰ 26, ςτ, όὅ2, 9ο, 93» 144, 1479. 228, 233» 
408. ρορεϊϊΐ ψμὶ Ἡΐετοη. ἀφεῖλεν ὠπὸ ττάσης] ἀφεῖλεν ὁ Θεὸς οἰπὸ 
πάσης Ἑυΐεῦ. Πεπι. Ενδηρ. Ρ. 57. ἐλάλησε] -Ε ταῦτα (Χ1]. πιάγρ.) 
24, 26, 36, οο, 144, 198, 228, 233, 239, 3ο6. Ευήεῦ. Πεπι. Ἐνδηρ. 
Ἰ. οἶε. Οεογρ. ϑ8ϊαν. Μοίᾳ. 

ΙΧ. τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} ργαιπηϊτε. ἐν 22, 24. 41, 48, ει, 62, 96, 93» 



᾿ΉΣΑΙΑΣ 

Θεὸς ἡμῶν ἐφ᾽ ᾧ 

καὶ εὐφρανϑησόμεσϑα ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ ἡμῶν. 
΄ " Φ 3 ε “4 

χαταπατηϑήσεται ἡ Μωαξίτις, ὃν τρόπον πσατδσιν ἄλωνὰ εν ἁμάξαις. 

- ἊΦ »Ῥ 7 ᾿ ε ΄ 9. "“" 

ἠλπίζομεν, χαὶ σώσει ἡμᾶς" ὅτος Κύριος, ὑπεμείναμεν αὐτῷ, Χῶὶ ἤγαλ 
' 

"Ὁ 53, Ν 

᾿Αγάπαυσιν δώσει ὃ Θεὸς ἐπὶ τὸ ὁρὸς τοῦτο, χαὶ 

ΚΕΦ. ΧΧΥ, 

Καὶ ἀνήσει τὰς χεῖρας 
:: ρ" Ν ’ χ, "“« 9. ΡΝ 2. 3 ἃ Ν 

αὐτῷ, ὃν τρόπον καὶ αὐτὸς ἐταπείνωσε τᾶ ἀπολέσαι: χαὶ ταπεινώσει τὴν ὕξριν αὐὑτϑ, ἐφ᾽ ἃ τᾶς 
9 

. 

χεῖρας ἐπέξαλε. 

ἐδάφους. 

Ω "“, ,ρ ρὸ 7 ᾽ὔ’ Ν ’ Φ ρ- 

Καὶ τὸ ὕψος τῆς χαταφυγὴς τ τοίχου ταπεινώσει, ΧΑῚΙ χαταξήσεται ἕως τοῦ. 

φ᾿ ς ΡῸ ἰδ 3 ΄ 3 Ν ΄ 9 ῪΗς Ὺ΄-Φ ζ΄ 

ΤῊ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἄσονται τὸ ἄσμα τῶᾶτο ἐπὶ γῆς τῆς Ιεδαίας, ᾿1δὲ πόλις ἰσχυρὰ, χαὶ σωτήριον 
᾿ ἕω 

΄ Ν ΄ ᾿ ’ 

ϑήσει τὸ τεῖχος, καὶ περίτειχος. ᾿Αγοίξατε πύλας, εἰσελϑέτω λαὸς φυλάσσων δικαιοσύνην, 
3 Ν ’ 9 4“ ᾿ Φ Ξ,.ΧΝ Ν 2 

χαὶ φυλάσσων ἀλήϑειαν, ᾿Αντιλαμδανόμενος ἀληθείας, καὶ φυλάσσων εἰρήνην" ὁτι ἔπι σοί ελ- 
2 Ω ἰδὲ 39 ε Ὁ 

σίδι "Ἤλπισαν Κύριε ἕως τῇ αἰῶνος, ὁ Θεὸς ὁ μέγας, ὁ αἰώνιος, Ὃς ταπεινώσας χατήγαγες 
ρὸ ", ’ [74 9 ’ Ν 4 

τὲς ἐνοικδντας ἐν ὑψηλοῖς" “ὔλεις ὀχυρὰς χαταξαλεῖς, χαὶ κατάξεις ἕως ἐδάφους. Καὶ “πατῆ- 
ων ἰϑιὸ 3 ρὸ 9 ΄ ε Ε ἈΝ ρ ϑ »Ὃ 

σεσιν αὐτὸς πόδες πτρᾳξων χαὶ ταπεινῶν. Οδὸς εὐσεδὼν εὐϑεῖα ἐγένετο, ἢ ὁδὸς τῶν εὐσεξων 

τού, 144. 147») 233, 301) 306, 308. ΑΙεκ. Ἰδὲ το. ἃ ἔπ. οοπι.] 

Εριο, Τροπιίπες εις ποθεν, ἐπ φμέπι {ῥεγαυίνπις, εἰ ἐχμἰαυΐπισ ἐπ (αἶμα 

ποβγα. ἴγεπ. Ρ. 3907. ἐφ᾽ ᾧ ἠλπίζομεν] - καὶ ηγγαλλιωμεϑα (22. 
Ὧ 3Κ) 41, ςῖ, 62, 90, 144, 147. 228, 233. εφ᾽᾿ ὃν πλπίζομὲν 24) 
(3ο:. υξ νἱἀεῖυγ) 1ος, 206. ΑἸά. ᾿ -Ἐ καὶ ἀγαλλιωμεϑα 36, 48, 93. 
ἐφ᾽ ὃν ηλπισαμεν και ηγαλλιωμεϑα 398. καὶ σώσει---αὐτῷ 1 α ουπὶ 
ἰη(ετπηεά. 26, 40, 87, 91) τού, 198, 301, 300. (οπιρὶ. Ογπ!!. ΑἸεχ. 

ν. 378. Βαθεῖ 1 ἃς ἴῃ οἰιαγαέϊ. τηΐπογε ΑἸεχ. καὶ σώσει ἡμᾶς] 

κό2. ὅτος Κύριος] αντος Ἰζυριος 23. Δ 62. ὑπεμείναμεν αὐτῷ] 

ὑπεμείναμεν αντὸν ξ΄, 90, 144, 3098. ργαΙηϊῖ. καὶ 62. καὶ ἡγαλ- 

λιώμεϑα] καὶ ἀγαλλιασομεϑα 22, 2457 36, 41, 48, ξ1,) 90, 93» 144. 

2ο8. και ηγαλλιασαμεϑα 62. καὶ ἀγαλλιασωμεϑα (147. αἵ νἱἀ6- 
τὰ) 228, 233. καὶ αγαλλιωμεϑθα 1082. καὶ εὐφρανθησόμεϑα] 
καὶ ηυφρανϑημεν 46, τού. κ 49, 198. καὶ εὐφρανϑησωμεϑα 147. 
καὶ εὐφρανθησόμεϑα ὅτο. δὰ Ηπ. σοη}} Παδεῖ ἴῃ πηᾶγρ. τὰ Ἂς ΧΙ], 
ἔπι τὴ σωτήρια ἡμῶν καὶ εὐφρανϑησομεσα 87, 91, 97, 228, 301, 300. 
Οοπιρὶ. καὶ εὐφράνθημεν ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ ἡμῶν Τὰ} χς ΑΙεχ. 
τῇ σωτηρίῳ, ἡμῶν] ἐπι σωτηριὰν ἡμῶν ΧΙ]. 
302, 3ος. ΟΥΥ]]. ΑἸοχ. ]. εἰζ. 

“ΣΧ, ᾿Αναπαυσιν] ργδταῖίτ. οτε Χ]], 24, 26, 49, 87, 97. τού, 198, 
228, 233, 301) 306, 3090. Οοτρὶ. Αἰοχ. ΟΥὙπ}}. ΑΙοχ. 1. οἱζ. ῥγϑυλῖ. 

καὶ Θεοῖρ. δώσει] ποιησει 87, 97, 228, 299. ΟορΙ. ἐπὶ τὸ ὄρος 
180} - καὶ ἐρεσιὶ τὴ ἡμέρα ἐκείνη ιδὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐφ᾽ ᾧ ἡλπιζομεν 
τορ. (ΟΕ, ν. 9.) καταπατηϑήσεται---σατϑσιν εοποπϊςαδἰέαν Μοα, 
βεκι εοπομίεαίεν Ἡϊετοθ. ἡ Μωαξίτις] - εν τω τοπω αὐτῆς 22, 6, 

(48. τ “Ὁ} ςτ, 62, 90, 93») 144. 1479 233, 3098. (ΑἸεχ. ὧδ κά 
ἴῃ ομιαγαξξ, πηΐπογε) ὃν τρόπον ττατῆσιν] ὃν τροπὸν καταπατουσιν 
49- ὃν τρόπον ττατῶσιν ΑἸεκ. ἅλωνα] ργοεπηϊττ. τὴν 23. 
ἐν ἁμάξαις] ἱπ ἀγεα ἱπ ρίαωμβγὶς. Ἡϊετοη, 
Δ 411.) ς τ. ! 

ΧΙ. Καὶ ἀνήσει] καὶ ἀνησεται 9,4. τὰς χεῖρας αὐτῷ] - ὡς 

ἄπλοι ὁ λβομεένος εἰς τὸ κολυμξησαι 25, (48. ἢ “ὦ ς1) 62, 90, 93; 

1445 147. 308. “Ἐ εαάεπ), πἰΠ ὃ λυόμενος, 36. - ως ἀπλει (ἢ) 
Ἄδξομενος εἰς τὸ κολυμξησαι 228. Ἕως ὁ αποδυομιενος εἰς το κολυμξησαι 

233. καὶ αὐτὸς] εχ δἀνεγίο νου. Ὠυ]8 Παθεὶ ἴῃ πιᾶγρ. δ αἷ. τη. πά- 
14πς αὐ παίαπεάμηι τοῦ. 

3. 
ἐπι 

ἐπὶ τῷ σωτηρίω Ἡμῶν Ι1Οο0, 

Ι 
ἅλωνα 

ἐν ἁμάξαις} α εν ροῖεα 

καὶ ταπεινώσει] τως ταπεινωϑησεται καὶ 
ταπεινωδησετᾶι 22, 36, 48, ξΙ, 62, 90, 93,) 147, 3.93. 5τως τἀπεινω- 
ϑύσεχαι 144,.233. ῬΓΔΠΊΪτ. οὐτως ταπεινωϑήσεται 228. τὴν ὕξριν 
αὐτ} τὸ ὑψος τῆς καταφυγῆς τὰ (οοττ. 8 ΤΟ ΠοϊἸαἴδα αὐτο) 22. τὸ υψος 
αὐτὰ 46, 48, 51) 62, 90, 93, 144, 147, 233») 208. ἐφ᾽ ἃ] ης 22. εφ᾽ 
ἢ 26. εφ᾽ ὃ 36, 48, ς΄, 93, 301. εφ᾽ ᾧ 62, οο, τού, 144, 147, 238, 
33,308. τὰς χεῖρας ἐπίδαλε] τας χειρας 22. τας χεῖρας ἕἐνε- 
ξαλεν 301. τᾶς χείρας αὐτὰ ἐπεξᾶλε 208. 

ΧΙ]. τῷ τοίχε)] -Ἐ σου Χ]], 22, 24, 41) 51) ό2,90ο, 93, τού, του, 
144) 147. 198, 228, 233) 202, 306. Αἴεχ. 8ἷαν. Μοίᾳ. τῷ οἱκξ 40, 
97. τῇ Οἱκξ σξ 87, οἵ, 300. Οτηρί. Αἰά, καὶ καταβήσεται] και 
καϊαθησονται 22, 48, 62, 90, 93, το, 144, 147, 392, 206. ἕως τῇ 
ἐδάφους} α τε ΧΙ], 301. -Ἐ εὡς κονεως 22, 36, 48, 62, 90, 93; 144, 
1475) 308. (ΑἸεχ. (Ὁ Χ ἴῃ ομαγαέξ. τηΐποσε.) εως εδαφες ἕως κονεως 
ξῖ. ἕως τῆς γῆς ϑῖαν. Μοΐῃ. 

1. Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη] ῥγαευηῖες. ἐν ου. ργαπηῖει, τω]. ᾿Ὧϑὴ, Τηΐεν 
Ππ0ο5 ΑἸεχ.. ἐπὶ γῆς τῆς Ἰαδαίας} κα τῆς ΧΙΠ. επι γῆς τῆς Ιδδὰ 
22, 87, 91, 93; 979) 109, 108, 228, 301, 309. ΑΙεχ. επι τῆς γὴς Ι5σδα 

. εὐσεξῶν] αὶ ουπι ἱπιειτηεά. 23. 

36, 48, 49, 41, 62, 90, 144, 147. 233. 302) 30ς, 308. ( οπρρὶ. επι 
τῆς γὴῆς τῆς Ι5δαιας 29, τού. ἐπ ίετγα μά Θεοῦ. 1δ8] ργαπῖ. 

λεγοντες ΧΙ], 22) 24, 26, 216,41, 48, 40. ξ1, 62, 87, 90, 97, 1οό, 109, 

144,14}. το8, 228,233, 239. 302, 3ος, 306, 308. (οπρ]. ΑἸά. ΑἸεχ, 

κ93. Ἰδὲ ἄς. δὰ ἔῃ. οοπι.} Εεεε εἰυίίας οἱγίας, εἰ (αίναιῖο ποῆγα, 
2οπε πιμγμτι οἰ εἶγοα πιηγμπρ τπμπλέίοπεης πιμγὶ, Ψεῖ, 1δῖ. εχ Βγεν. Μο- 

χὰ. σὖλις ἰσχυρὼ] πολις οχυρα 111, ΧΙ], 41, 49, 87» 90, 97», 

τού, 147, (233. υἱ νἱάἀεϊυγ) 239, 301) 306, 309. (οπηρί. καὶ σωτή- 

ριον} -“Ἑ ἡμῶν ΧΙ], 22,23, 36, 41, 48, 49, ξ1,) 62, 87, 90, 91, 93, 97» 
144, 147, 168, 228, 233, 301, 306, 308, 300. (οπιρί. ΑΙά4. Θεοτρ- 

ϑίαν. Μοίᾳ. -Ἐ ἡμὶν 24, 26, τοό. Αἰεχ. ϑήσει τὸ τεῖχος] αὶ τὸ 
ΧΙ, 22, 23, 245) 26, 41, 48, 40» ξ1, 62, 93; 97, τού, 147, 198, 228, 

233, 301, 306, 309. ΟΟμΡ]. ΑΙεχ. καὶ περίτειχος] α 90, 144. 
11. ᾿Ανοίξατε σὐύλας] Ροβ ψεερίτωνι οἱγὶ ἀρεγὶ!ε ρογίας Ν' εἰ. 1.81. εχ 

Βτεν. Μοζασ. εἰσελϑέτω] εἰσελθάτω 301. εἰσελϑέτω λαὸς] -Ἑ δὲ- 

καιος 22, 93;233. εἰσελθέτω δίκαιος λαος 36, 48, ς19 90, 144, 308. 
εἰσελϑετε δικαιος λᾶος 62, 147. εἰσελϑάτω δίκαιος λαὸς (συπι δίκαιος 
δ Χ ἴῃ οδαγαᾶς. πηΐποσε) ΑἸεχ. φυλάσσων τ" ---ἀλήϑειαν} εἰΠο- 
ἀϊοπς ἠωβίεϊαπε Ν εἰ. 1,8ϊ. εχ Βγεν. Μοζασ.0 καὶ φυλάσσων] καὶ λᾶος 
φυλασσὼων 233. κα φυλάσσων 306. καὶ ἀναγγέλλων Ογτῖ!!. ΑἸοχ, 
νοΐ. 1. ραχῖ. 11. Ρ. 137. 

111. ᾿Αντιλαμξανόμενος---ἤλπισαν ἴῃ σοπη. [64.] ραγεϊεῖβε! φαὶ μπὲ 
νεγέ εὶς, εμβοάϊοπλες Ῥαεόπ: φμοπίαη ἐπ ο ῥεγασεέγωμε Νὶ οἴ, 1,Αἴ. εχ Βτεν. 

Μοζασ. εἰρήνην] -“ τελείαν 229 36, 48, ς1, 62, 90, 93», 144») 147» 
233, 308. εἰρήνην, εἰρήνην, (ουτὰ εἰρήνην 2. {00 χς π᾿ ομᾶγ, τϊποσε) 
ΑΙεχ. ὅτι ἐπὶ σοὶ] οτε ἐπὶ σοι 233. ἐλπίδι] α 24, 26, 41, 40, 87, 
97. 1ού, το9, ἴ98, 228, 233) 239, 301, 302) 305) 3ο6, 100. (ΟΡ. 

Οεογρ. διδθεῖ ἴῃ οπαγαέζ. τηϊποῖα Αἰθχ. 
ΙΝ. Ἤλπισαν] ἡλπισαμὲεν ΧΙ], 23, 24, 26, 41, 40, 87, 91) 97» 

228, 300. ΟοπιρΙ. Κύριε] - ὁ Θεὸς 3.06. Κύριος ΑΙά. ἕως τῷ 
αἰῶνος] κα εως 106. 

Υ. Ὃς ταπεινώσας] ὃς εταπεινωσας 201. Ὸμοπιοάο ἀμηαβὶ Υ εῖ. 

181. εχ Βτεν. Μοζασ. κατήγαγες] ργοβτηϊεῖ. καὶ 3ο1. κατήγαγεν 
Οοπιρὶ. τὲς ἐνοικᾶντας] τὰς κατοικαντας 22, 48, ς1) 62, 87, 90, 93, 

147, 108, 228, 233, 201, 306, 3.08. Οομρί. καὶ κατάξεις] και 
τάξεις 36. -Ἐ αντας 41, τοό, 3ο1. Αἰεχ. δῖαν. Μοίᾳ. εἰ ἀεάμεε: σας 

γει. 1,3ἴ. εχ Βγτεν. Μοζᾶγ0. ἕως ἐδάφεας] εως αἰωνος 93. εὡς τε εἐδα- 
φες τού. ΑΙεχ. ἕως τῆς γῆς δῖαν. Μοίᾳ. 

ΝΙ. Καὶ πατήσεσιν αὐτὲς] καὶ πατησεσιν αὐτὰς (Χ]]. τηᾶτρ. αυ- 

τας, δα ὡς χωματος) 225) 23» 245 26, 36, 48, 40, 62, 87, 90, 91» 
939 97. 1ού, 100,» 1449 1479 228, 233, 302, 208, 300. Οοτηρὶ. ΑΙεχ. 

καὶ καταπατήσεσιν αὐτὰς 198. καὶ ταπεινῶν] -“ ἐχνὴ 22, 36, 41, 
485 ξ΄, ό;, 9ο, 1449 147, 308. -Ἐ βηματαὰ 24, 87, 91) 97, 228, 300. 
Οουρὶ. ΑἸά. -Ἐ βοηϑηματα τρενητῶων τοῦθ, 302, 30ς. 

ΥΙΙ. Ὁδὸς εὐσεξῶν] ργαρπιῖτί. ἡ 229 93. εὐσεξδῶν 19] ἀσεΐξων 

147. ΑΙά. εὐϑεῖα] -Ε τριδος ευσεξων εὐϑεια, εὐϑεια 22, 36, ςτ, 62, 
90, 93» 144. -Ἐ τριξος ευσεξων ευσεξων εὐϑειῶ 48. -Ἡ τριδος ασεξων 
εὐϑεια, εὐϑεια, 147.. -ξ τριξος εὐϑειῶω, εὐϑεια 308. εὐϑεια---τῶν 

εὐϑεῖα ἐγένετο] εὐϑεια, εὐϑεια ἐγενε- 

τὸ τορ, 302, 2ος. (ΑΙεχ. οὐπὶ εὐθεῖα “΄. ΠὉ Χ ἰπ οβαγαέξ, τηΐποσε.) 
ἡ ὁδὸς ὅς. δὰ ἤπ. ςοπ|.} καὶ παρεσκευασμενὴ ἡ οδος των εὐσεδων 
ΧΙῚ, 24, 26, 41, 40, 87, 97» τού, 198, 228, 233) 301, 306, 309. 

Οομρὶ. ΑἸεχ, Ογτῖ!. ΑἸεχ. νοΐ. 1. ῥρατῖ. 1. Ρ.. 329. εἴ ἃ], θογῃ. 81αν. 

Μοίᾳ. ἔς, ἢπε τῶν, οἵ. ἔς, πἰῇ ἀσεβῶν, (οπη!ο τῶν) ΑἸά, εἰ ρυα - 

χαὶ ἠγαλλιώμεϑα. 

10. 

11. 

12. 

ΚΕΦ. 

ΧΧΥ]. 



ΗἩΣΑΙΑΣ. 

κεΕΦ. ΧΧΥῚ. 
8. χαὶ Ταρεσχευασμένη. - Ἡ γὰρ ὁδὸς ΚΥΡΙΕ χρίσις: ἠλπίσαμεν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σὰ, χαὶ ἐπὶ τῇ μνείᾳ, 
Ἥ ἐπιϑυμεῖ ῇ. ψυχὴ ἡμῶν" ἐχ γυχτὸς ὀρϑρίζει τὸ τγεῦμά μου πρθρς σὲ ὁ Θεὸς, διότι φῶς τὰ 

προςάγματά: σου ἐπὶ τῆς γῆς" δικαιοσύγην μάϑετε οἱ ἐγοιχδγτες ἐπὶ τῆς γῆς" Πέπαυται γὰρ ὁ 
ἀσεβής" πᾶς ὃς ἐ μὴ μάϑη δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς 7; ἀλήσειαν ἃ μὴ ποιήσει" ἀρϑήτω ὁ ὃ ἀσεξὴς, ἵ ἵνα 
μὴ ἴδη τὴν δόξαν Κυρίου. Κυρίε ὑψηλός σξ ὁ βεαχίων, χαὶ οὐκ ἤδεισαν, γνόντες δὲ αἰσχυνϑή.- 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20, 

σονται" ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαΐδευτον, χαὶ γῦν τῦὺρ τὲς ὑπεναντίους ἔδεται. 
ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν, πάντα γὰρ ἀπέδωχας ἡμῖν. 

ἐχτός σου ἄλλον δχ οἴδαμεν". τὸ ὑνομά σου ὀνομάζομεν. 

Κύριε Ν Θεὸς 

Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, χτήῆσαι ἡμᾶξ' Κύριε 

Οἱ δὲ νεχροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν, οὐδὲ 
ἰατροὶ ἐ μὴ ἀναςήσεσι" διατᾶτο ἐπήγαγες, χαὶ ἀπώλεσας, χαὶ ἦρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν, Πρόσϑες 

αὐτοῖς χαχὰ Κύριε, πτρόσϑες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς. Κύριε ἐν ϑλίψει ἐμνήσϑην σου, ἐν 

ϑλίψει μιχρᾷ ἡ παιδεία σὰ ἡμῖν. Καὶ ὡς ἡ ὠδίνεσα ἐγγίζει τεκεῖν, ἐπὶ τῇ ὠδῖνι αὐτῆς ἐχέχρα-- 
ξεν, ὅτως ἐγενήσημεν τῷ ἀγαπητῷ σου. Διὰ τὸν φόξον σου Κύριε ἐν γαςρὶ ἐλάξομεν, χαὶ ὠδι-- 

γήσαμεν, χαὶ ἐτέχομεν πνεῦμα σωτηρίας σου, ὃ ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς" οὐ ππεσόμεϑα, ἀλλὰ 
πεσδνται πάντες οἱ ἐγοιλδντες ἐπὶ τῆς γῆς. 

ΡῚ ΄ ε Ν 9 ’ὔ’ ς 5» ρῷ 

Αναςήσονται. οἱ γεχροὶ, χαὶ ἐγερθήσονται οἱ ἐν τοῖς 

μνημείοις, χαὶ εὐφραγϑήσονται οἱ ἐν τῇ γῆ" ἡ γὰρ δρόσος ἡ παρὰ σδ ἴαμα. αὐτοῖς ἐςιν, ἡ δὲ γῆ 

τῶν ἀσεξῶγ πεσεῖται. 

ραγαίμηι εἰ ἐεν (ἀπέδοτε, Ν εἴ. 1.Δϊ. εχ Βγεν. Μοζαγ. 
τῶν ἀσεδων 147. 

ΨΙΠ. Κυρίου κρίσις] ργατηϊτ. τε 3.06. ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου] 
λ σε 49, 1908. ἐπὶ τὼ ονομᾶτι Κυριου τού. ἐπ πορεὶπο εὔως Νεῖ. 121. 
εχ Βῖεν. Μοζαγ, καὶ ἐπὶ τῇ μνείᾳ} -[- σου τορ, 304. και ἐπι τὴ 
μανα (ΗΠ) 301. καὶ ἐπι τῇ μνημὴ σὰ 3ος. 

ΙΧ. Ἧ ἐκιϑυμεῖ ἤ ἐπεϑύυμει ἐπιϑυμια ψυχὴς 22. Ργρετηϊῖ. ἐπι- 
ϑυμιῷ ψυχῆς 23. 100, 302,30ς. ἦ ἐπεθύμει 24,41, 90,93. 97) τού, 
308. Οομ}!. ἐπιϑύμη, οπο, ἥ, 62. - ἐπιϑυμια Ψυχῆς 93. 
ἐπεϑυμη 147. φιμαπι εοποιρίοἱἐ Ν εῖ, 1Αἱ. εχ Βτεν. Μοζασ. ἡ ψνχὴ 
ἡμῶν] ἡ ψυχη μον 87,97. 228, 301, 300. Οὐπιρὶ. ΑΙά. - ἐπιϑυμίᾳ 
ψυχῆς (Ὁ Χ ἴῃ ςμαγδέξ. τηϊπογε) ΑἸεχ. ἐκ νυκτὸς] ργεειηϊτῖ. τροσ΄- 
εὐχὴ ΧΙ]. τοᾶγρ. ῥγαπηῖξ. ἐπιϑυμιᾳ ψυχῆς 36, 48, ςΙ, 62, 90, 144, 

147. 308. ργατηϊτῖ. εὐχὴ ὡδὴς ἑωθινῆς 233. ΡΓΩΠΊΪΙ. ὠϑη 206. (ΑΙεχ. 
ἰπίοῦ ππο08.) δικαιοσύνην μάϑετε] -ξ- ποιεῖν Ογτ}]. ΑἸεχ. ν. 374. 
Ιἤάοτ. Ῥεῖ. Ρ. 187. (ΟΕ, Ρ. ςοο.) 
ΟΣ. πτύΐπανται γὰρ---σοιήσει] αὶ ου) ἰηϊετπηεά. το6ό. πᾶς ὃς] 

Α ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 48, τι, 62, 87, 9ό, 93» 97. 109» 1449 147, 

198, 228,233ν301,) 302, 36ς, 300. (οΙρ!. Αἰοχ. Ουη!]. ΑἸεχ. ]. οἰ, 

καὶ πᾶς ὃς οὐ μὴ] καὶ ὃς οὐ Οεογρ. καὶ πᾶς ὃς οὐ μὴ μαάϑη] οπιπίς 
ἐπὶπι φεὶ ποπ ἀϊάϊοενῖε Ν εῖ, Τ,Δῖ. εχ Βτεν. Μοζασ.0 οὐ μὴ ποιήσει] οὐ 

μὴ ποιησὴ Χ1Π], 41, 40. 51, 90, 97, τος, 302, 309. ΟΟΠΊΡΙ. ΑΙεχ. ἀρ- 
ϑήτω ὁ ἀσεξὴς} συξέγείιν ἐπιρίμς 51. Βαυ-εῦσ. ἵνα μὴ ἴδὴη] ινα 

τῶν εὐσεξῶν] 

μη ιδοι 144. 
ΧΙ. καὶ οὐκ ἤϑεισαν)] καὶ οὐκ εἰδησαν 62. καὶ οὐκ ἰδησαν 93. 

γνόντες δὲ αἰσχυνθήσονται] γνοντες δὲ αἰσχυνϑητωσαν 22, 23, 62, 
(8). πιᾶγρ. υἱ ἱπ Εά.) 93, τού, 144, 1479) (228. οοττ.) 301, 208, 309. 
τὲς ὑπεναντίους] -Ἐ σοι ὅδ. 

ΧΙ]. εἰρήνην δὸς ἡμῖν] δὸς ἡμῖν εἰρήνην 62, 433. ΟΠΙγ(Ο,, 1. 81. 
πάντα δες. δὰ ἤπ. ςοπι.}] α Ογτ]]], ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ρατί. '. Ρ. ὅς. πᾶν- 
τῶ γὰρ] Ἔ τα εργα ἡμῶν (ΧΙ]. ππαγρ. (Ὁ κκ) 33: (ΑΙεχ. Ὁ χὰ ἴῃ 

ομιδγαέϊ. πλίμογε.) ὅτι πάντα Ομιγίο 1. οἴ. ἡμῖν υἱκ.} -Ε τὰ ἐργα 
ἡμῶὼν 62, 147. 

ΧΙ. Κύριεττἡμᾶ] ύριε κτῆσαι ἡμᾶς Ογη}}. ΑἸεχ. ἬΕΙ εἰξ, 

Κύριε---ἐκτός σου] Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐκτός σε Αἴῇδη. ἴϊ. 424. κτῆ- 
σα!} κτισαι 93. Κύριε ἐκτός σε} α Κύριε Ογη!]}. ΑἸοχ. 1. οἶϊ. ργ- 

ἐγ 6 Δεῖ. 1,2ϊ. εχ Βτεν. Μοζᾶσ.0 ὀνομάφομεν] ἱπυοοαδίπιμε Ν εἰ. 1,Δῖ, 
εχ Βτεν. Μοζαν. 

ΧΙΨ. καὶ μὴ ἀναςήσεσι) καὶ μη ἀαναφήσωσι ΧΙ], 24, 36, 41, 49, ξ1» 
όξΣ, 90, 97, 100, 1479 228, 233, 3091. ΟΟπρΙ. διατἕτο ἐπήγαγες] 
διατετο ἀπηγαγες 24. καὶ ἀπώλεσας] και ἀπολέσας αὐῇες 62, 147. 

ΧΥ. τοῖς ἐνδόξοις} ργεπιῖ. πασι (ΧΙ. εἰ ἴῃ πιᾶτρ. (Ὁ κΚ ἐμᾶ- 
χρινᾶς ((0) ταντὰ τα τερατα) 24, 41, 49,97. 228, 300. ΑΙεχ. τῆς 
γῆς] Ἢ ἐμακρυνας πάντα τῶ πέρατα τῆς γῆς 23, 1ορ, 302, 30. 
Ργ πη. ἐμάκρυνας πάντα τὰ πέρατα ((Ὁ ὃς ἴμ οΠᾶγ. πιΐη.} .Α]εχ. 

ΧΥῚ. ἐν ϑλίψει] ἐπ ἐγ δωμϊαείοπε πιοάϊεα Ν εἴ. 14ἴ. εχ Βτεν. Μοζαζ. 

ἐμνήσϑην σε] ἐμνησϑήμεν σου 24, 41, (ξ1) 109. 6Χ (ο1τ.) 87, 90, 93» 
97» 147, 228, 239, 301, 302, 20ζς, 206, 308. Οοπρί. ΑΙά. ΟΥΠ]}. 
ΑἸεχ. ἴπ Οδξ. ΝΊς. ἴοχῃ. ἷ. Ρ. 723. Οεοτγν. δῖαν. μικρῷ] μικρῷ (ἢ) 
γον Ιν. 

Βάδιζε λαύς μδ, εἴσελθε εἰς τὰ ταμεῖά σου, ἀπόκλεισον. τὴν ϑύραν σου, 

198. ἡ παιδεία σου] ἡ παιδια σου ἐγενηϑὴ 198. -Ἑ ἐγεννηϑὴ 3ο6. 
ΧΥῚΙΙ. Καὶ ὡς] καὶ ὡσει 9οο, τού, 144, 201, 3.08, καὶ ὠδίνουσα 

Ῥτδδραϊτῖ. ἡ ἐγχυος 62, 93. Ῥγβεπηϊῖ. εγκυος 90, 144), 147, 308. κα ἡ 
τοό, 301. ἐγγίζει τεκεῖν] εγίιζει τε τεκεῖν (Χ]1, τραγρ.) 22, 23, 
24, 26, 36, 41, 48, 49, 51) 62, 87) 90) 91) 93) 1ού, 100, 144, 1479 
108, 228, 233, 301, 392). 305, 306, 208, 3099. ΟΟΙΏΡΙ. ΑἸά. ΑἸεχ, 

εγί!ιφειν τω τέκειν 97. ἐπὶ τῇ ὠδῖνι] ργαεπηῖτ. καὶ (Χ11. πραγ.) 24, 

26, 36, 41, 40, 51) 87, 90, ΟἹ, 93» 97. τού, 109, 147,233, 301, 208, 
309. Οοπιρί. Αἰεχ. 5ϊαν. Μοίᾳ.Ύ ἐκέκραξεν] ἐκεκραγεν 22, 24. 41) 
ξ1. ὅ2, ρο, τού, 1ο09, 144, 1479 228, 233) 2395 301, 302) 20ς, 206, . 

408, 200. κράξει ΟΟπρ]. τῷ ὠγαπητῷ σον] Βαδεὶ τ “» ΑΙεχ. 
ἀϊεῦο Νεῖ. Τιδῖ. εχ Βγεν. Μοζαγ. 

ΧΥΤΙ]. Διὰ τὸν φόξον] διο τὸν φοΐξον 46, τού, 144, 309. δι᾽ οὗ 
τον φοθον 147. (301. υἱ νἰΔεῖαγ.) ἀπὸ τῷ φόδε Αἴβδη. ἴ. 411. Β4Π]. 
Μ. 1. 103- Οτερ. ΝΥ. 11. 166. Ογγίοίξ, ν. γ3. ΤΠεοάογεῖ. ν. 924, 

944. ἐκ τὰ φόδου Ευΐεῦ. Ῥγαρ. Ἐνάᾶπρ. Ρ. δι ς. Διὰ τὸν φόξον--- 
τῆς γὴ ἢ] Δονεῖκο, α {ἑπιοτς ἐμῸ ἱπ ὑεπίγα ςομσερίηπμς, δὲ 2εβῥεγέπημς, βύ:- 

ἐπὶ (αἰμεὶς ἐμαὶ ζεείνπις {αρεν Ἰεσγαπι. Οτίρεῃ. ἰ!.. 77. (ΟΕ ἢ. 92. εἰ αἴ.) 
καὶ ὠδινήσαμεν--- σωτηρίας σου] εἰ ραγιειγἰοἰπιμς { ίγίμεηα {αἰμεῖς, φεοπι 
Μοὶ βιρτα ἰογταπε ς Υ εἰ. 1,Δϊ. εχ Βτεν. Μοζᾶγσ. σωτηρίας σἘ}] κα σὰ 
ΧΙΙ, 41, 233: Αἴδδη. Βαῆ]. Μ. 1]. οἷ. σωτηριε ΤᾺ 38. (239. οπῆο 
σου) ὃ ὃ ἐποιήσαμεν] ὃ ὃν ἐπύίησας (22. ἀμ. δη ὃ ἐποιησας:; οοττ. τῇ. 

(δουηάα εκυησαμεν.) 93. ὃ ἐχυησαμεν 24, 36. Ογη]]. ΑἸοχ. νοΐ. 1. 
Ρατί. 1]. Ρ. 2οο. εἴ ἴῃ (αἴ. Νῖο. ἰοπ). ἷ. Ρ. 442. Τ᾽ εοάοχεῖ. 11. ς2. (ΟΣ, 

1. 85.) α ὃ 26, τού, 144, 198, 301, 206, 208. Οτερ. ΝΎΠΙ 111. 640. 

ὃ ἐποιησας 48, ς1, 91, 97, 147. Οσῃιρί. ΑἸ4, Ὑμεοάοτεί. ἱ. 784. 

«ποιήσας 65. (228. οοττ, ὃ εχυησαμεν υἱ νἱάἀεῖιγ.)  ἐποιησαμεν 233. 

ἐκνησαμεν 4399 399. οὐ ἐποιήσαμεν (σιπι αὶ ἰπ ομᾶγ. στηΐποσε.) ΑἸεχ. 
αν Αἴδδμ. 1. οἷ, ἐπὶ τῆς γῆς 1 --ἰπὶ τῆς γῆς 2] α δἰ τεγιεγ. οὐ] 
ἰηϊετπιοὰ. το6ό. οὐ τπεσᾶμεϑα] α 23, το8. Αἰεχ. Με εῖ, 1,δἵ. εχ Βτεν. 
Μοζαυ. ἀλλὼ τοεσᾶνται τσᾶντες] α στάντες ΧΙ], 22, 24, 26, 36, 
41, 48, 49, 51) 62, 87, 90, ο1, 93, 97, 1ο0, 144,147, τοῦ, 228, 233, 
401, 302, 30, 306, 208, 300. Οὐομρὶ. ΑΙεχ. Οέεογρ. 

ΧΙΧ. ᾿Αναρήσονται οἱ »εκ 0} «Ἔ σὸυ (ΧΙ. πᾶ. .)93. αναςη- 
σονται γαρ οἱ νεχροι τού. ἀναρήσονται γὰρ οἱ νεκροί, σα (ουπὶ σε Ὁ 
δς ἴῃ οδαγαέξ. πηΐπογε) ΑΙεχ. οἱ ἐν τοῖς μνημείοις οἱ ἐν τοῖς μβνημασι 

48, 6, , 93. καὶ ὶ εὐφρανθήσονται] ῥγοεπηῖττ. ἐξυπνισϑησονται 62, 93. 
οἱ ἐν τῇ ἢ γ}} οἱ ἱ πσυχαζοντες ἐν τὴ γὴ ὅ5, 93. Οοηπίς. Αροΐ. 118. ν. 
6. 7. ἡ γὰρ δρόσος] ὅτι ἡ δρόσος (οπῆίει. Αροῖϊ 1. οἷς. ἴαμα αὐ- 
τοῖς ἐςιν} ιώμα αὐτοῖς ἐξα! 90, 91) 144, 301. ιαμῶ αὐτοῖς ἐξὼ 93» 
147. 

ΧΧ. Βάδιζε λαός μου] βαδιζε ὁ λαος μου τορ, 302. ΑἰΙεχ. εἰς 
τὰ ταμεῖα σου] εἰς το τάμιειον σου 23, 26,233»301. Οἥξεη. 11. 201. 
εἰς τὰ ταμιειὰα σου 24, 415) ςἴ,) 90, 93, 97. 1ού, 147, 308. ΑἸεχ. εἰς 

τὸ ταμιεῖόν σον ΑἸΙὰ. ΒΗ]. Μ. 11. ς13. εἰς τὸ ταμεῖον ὑμῶν εοτν. 
ἀπόκλεισον---σον ὅσον] αὀ(τοπόε ρωβηίωπι αἰφωαπίμίωι ΜΝ εῖ, Τα. εχ 

Βιεν. 'Μοζασ. ἀπόκλεισον τὴν ϑύραν σΒ] α Βαῆ]. Μ. 1]. οἷ. τὴν 
ϑύραν σου] τας ϑυρας σου καῖα σε ὅ2, 93) 147). κ δου 90, 144. 

ὅν κατὰ σε 2332. ἕως ὧν] α ἂν Αἴμδη. ἴ. 2.2. ἕως ἄν ἄς. δὰ ἔπ. 

Ν 

ΕΟ ΕΘΥΡΙΕΣ Τ ΕΝ, ἘΦ, -- ἤν ΣΝ 



ΗἩΣΑΊΙΑΣ. 

͵͵ὖἦ΄ ΛὯ)ὈΕ21Χ,. ; ͵ ΄ : 2 ς ΄ ΣΙΝ, - β ΄ ᾿Ν “χ.,ε»ν,ἴἤ, 

᾿ἀποχρύξηϑι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν ππαρέλϑη ἡ ὀργὴ Κυρίου. ᾿1δὲ γὰρ Κύριος ἀπὸ τὰ αγίου 
; ᾿ ὶ 3 .ω ὃν “Ὁ “"“ .“Ὕ 9 7, ε ““Ν » “Ὁ Ν᾿» 

ἐπάγει τὴν ὀργὴν ἐπὶ τὸς ἐνοιχδντας ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ ἀναχαλύψει ἢ γη τὸ αἷμα αὐτῆς, καὶ οὐ 

ι 

3 ’ἤ’ ν᾿ 

χαταχαλύψει τὰς ἀνηρημένξς. 

ΚΕΦ. ΧΥΥΙ, 

7 » “ [ ΄ Ν ε. “ . . ᾽ "τ Ν ν..} . 

ἘΝ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐπάξει ὃ Θεὸς τὴν μάχαιραν τὴν ἁγίαν, χα τῇ» μεγαλῆν, χαὶ τὴν ἰσχυρῶν 
᾿ : . Ι Ε ΄ 7 Ψ ᾿ δ. 3 ΦὌΙΝ ς “͵ 

ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα; ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν σκολιὸν" ἄνελε! τον δράχοντα. Τῆ ἡμέρᾳ 

ἐχείνη ἀμπελὼν καλὸς, ἐπιϑύμημα ἐξάρχειν κατ᾽ αὐτῆς. ᾿Εγὼ πόλις ὀχυρὰ, πόλις πολιορχϑμένη, 
ἫΝ 9 ε . 9 Φ [Ω] 2 Ν : [ 3 3 ᾿ 

μάτην “ποτιῶ αὐτήν" ἀλώσεται γὰρ νυχτὸς, ἡμέρας δὲ πεσεῖται τεῖχος. Οὐχ εςιν, ἢ οὐκ επε- 
Σ ες "- νὸν ΄, ςσ. »Ω 2 

λάξετο αὐτῆς" τίς με ϑήσει φυλάσσειν χαλάμην ἐν ἀγρῷ διαὶ τὴν ποολεμίαν ταύτην ἡϑέτηχα 
᾿ »“" Ἷ δ - , : ᾿ ΄ δ ὋἝ. ᾿ ες: 

αὐτήν. τοίνυν, διατᾶτο ἐποίησε Κύριος πάντα ὅσα συνέταξε: χαταχέχαυμαι, Βοῆσονται οἱ ἐν- 
» "»" . ρ Ι ἸΣι τ ε 93 ΄ : Ζ 9η “΄ςᾷσῸ΄, ΘΝ Νν 

οιχᾶντες ἐν αὐτῆ, ποιήσωμεν εἰρήνην αὐτῷ, πποιήσωμεν εἰρήνην, ΟἹ ἐρχόμενοι τέχνα Ιαχώξ΄ βλα- 
; ι ε ρ» ρ 3 ΦὋὉ κι ε ΣᾺΝ 

ςἥσει χαὶ ἐξανϑήσει ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐμπλησθήσεται ἡ οἰχεμένη τῇ χαρπδ αὐτῇ, Μὴ ὡς αὕτος 
ᾳ 5. μ᾿ ω 2 ΄ τ , τλλ 

ἐπάταξε, χαὶ αὐτὸς ὅτως πληγήσεται , χαὶ ὡς αὐτὸς ἀνεῖλεν, ὅτως ἀγαιρεϑήσεται, Μαχόύμενος 
9 - : ρ», Ε . φΦ "᾿ ᾿ ρῷ χω 3 μ᾿ 4 

χαὶ ὀγειδίζων ἐξαποςελεῖ. αὐτός" οὐ σὺ ἦσϑα μελετῶν τῷ πνεύματι τῷ σχληρῳ, ἀγελεῖν αὐτὲς 
᾿ , ρ ραω- ὶ ᾿ὌΌΨΥ 959 ΐ εξ. 9 ΄ ϑ "Ὁ [γ᾽ 

πνεύματι ϑυμᾶ; Διατᾶτο ἀφαιρεθήσεται ἀνομία ᾿Ιαχωξ, χαὶ ττό ἐς!ν ἡ εὐλογία αὖτξ, ὅταν 
΄ ; ς . βΦῷ 6 ρὼ ᾽’ ρο ἰδὲ “ ΄ ΐ ᾿ 

ἀφέλωμαι τὴν ἁμαρτίαν αὐτϑ, ὅταν ϑῶσι πάντας τὰς λίϑες τῶν βωμὼν χαταχεχομμένες, ὡς χο- 

οοπ1.] πες ἰγαηίεαι ζγον ἐγ πε. Οὐρεη. ᾿. 62. ὧν παρέλϑη ὃ ϑυ- 
μὸς τῆς ὀργῆς μου. Ιάεπι. 1]. 2ο1. (ΟΣ, ἰν. 479.) 

ΧΧΙ, ᾿1δὲ γὰρ Κύριος] μαθεῖ Κυριος {Ὁ κξ 23. απὸ τῷ ἁγίου] 
Ἔ τοπα (22. ροΐϊεα εγαΐ.) ς 1, 62, 90, 93, τού, 144, 147, (228. ἔργα 
11η.} 233. 308. “ἢ τατὰ 36. 4ε (απᾶῆο Μεῖ. 1,αἴ. εχ Βγεν. Μοζαγ. 
ἐπάγει τὴν ὀργὴν] ροπὶξ ἐπάγει ἃπῖε απὸ τε γιὰ 3ὅό. - αὐτε 36, 

417) 62,90, 100, 144, 147) 228, 233. 302) 30ς. εἐπαγὴ τὴν οργὴν αυ- 

τε 3.08. ἐπὶ τὲὰς---τῆς γῆς} ἐπι τες κατοικεντας, ἐπισχεψαι τὴν 
ἀνομίαν ἄὐυτων κατοικαντων τὴν γὴν κατ᾽ αὐτῶν (22. ΟἸΙπὶ ὃς ἴῃ τχηλγρ.) 
93. ἐπὶ τὲς ἐνοικᾶντας] ἐπὶ τες κατοικεντας 36, 48, ςτ, 62, 87, 90, 
οἵ, 97» 104. 100, 1449) 147) 228, 233, 302, 308, 300. (Ομ Ρ]. ΑἸά. 

ἐπὶ τῆς γῆς] -ἰ κατ᾽ αὐτῶν (τι κκ ἱπ ομαγαδς. πηϊποσε) ΑἸεχ. καὶ 

ἀνακαλύψει] ργαηηϊτξ. ἐπισκεψασϑαι τὴν ἀνομίαν τῶν κατοικεντων τὴν 
κατ᾽ αὐτῶν, ὅτως 36, (228. ((Γ. ἐπισχεψασϑε) 233. ργροπιῖττ. ἐδάδτη, 
ΟΠ ΠῸ ουτως, 48, ς1,) 62, 90, 308. ρῥγαπηῖ. ἐπισκεψασϑαι τὴν γὴν 
κῶι τς κατοικεντὰς ἐν αὐτὴ 14). ἢ γη---κατακαλύψει} α οὐπὶ ἰη- 

τεττηδά, 3901. τὸ αἷμα αὐτῆς] τὸ ξομα αντὴς 111, 26. καὶ οὐ 

κατακαλύψει] -ἰ- ἡ γη 11. -Ἐ ἐτι 22. (οηιρί. ΑΙδχ. α αὶ 97. ΑΙά. 
και ἃ καταλήψεται 32ος. καὶ οὐ κατακ. τὲς ἀνῃρ.] εἰ ποπὶ αὐ(τοπάει 
κἰϊγα ἱπέσγξεέϊοας. ἘΠετοα. τὲς ἀνηρημένες} -Ἐ ετι 45, 36, 48, 62, οο, 
939 144.147, (228. ἔργα Ἰἰη,) 208. (ΑἸεχ. [Ὁ δχξ ἴῃ οδιαγαάξ, τηϊπογο.) 
“Ἔ ἐπ᾿ αὐτῆς ετι 2332. 

1. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] αὶ ἐν ΧΙ], 22, 43, 41, 48, 62, οο, 92, τοῦ, 
100, 144, 1479 108, 233, 1201, 202, 206, 208. Ὠϊϊοάοτ. ἰπ (αῖ. ΝΙο. 

ἴοπι. ἷ. Ῥ. 80. ὙΓΒεοάοτεῖ. 1. 4ς. (ΟΕ, 1. 1339.) ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ 
᾿Αδήλε ἴῃ Οδἕ. Νς. τοτῃ. ἴ. Ρ. τόᾳς. ὁ Θεὸς] ὃ Κύριος Θεοῖς. τὴν 
μάχαιραν) Ἔ αὐτε 225 36,48, ς1, 62, οο, 144, 147, (228. ἤιρτα [1πη.) 

233. (ΔΙεχ. ὅδ Χ ἴπ ομᾶγαξε, τηΐῆογβ.) Ὀϊοάογ. τὰ δῖ. ΝῚς, τοπι. ἱ. 
Ρ.8ο. Ὑπεοάοτεῖ. 1]. οἷ. ἁγίαν καὶ τὴν μεγάλην] μεγαλὴν κῶἂ! τὴν 

ἀγιᾶν 26. α και 97, 228. Ὠϊοάογ. Τ᾽ βεοδοτεῖ. ἱ. εἰς. Ογτῖ!]. ΑἸοχ. ἢ. 
δςη. (((. 11), 440, 602.) , τὴν 2ο1:. καὶ τὴν ἰσχυρῶν) Γι Ογηῖ!. 
ΑΙεχ. 1. οἷ, ἐπὶ τὸν δρώκοντα--- σκολιόν] ἐπὶ τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν 
τὸν σχολιὸν τὸν ἰσχυρὸν, ἐπὶ τὸν δράκοντα τὸν ὄφιν, τὸν φεύγοντα» τὸν 
ἐν τῇ θαλάσσῃ. Ὀϊοάογ. 1. οἶς, ἄς, πῇ καὶ ἰσχυρὸν, Τ᾿ Βεοάοτει. Ι. οἶξ. 
ἐπὶ τὸν δράκοντα ὄφιν φεύγοντα} ,, 144. επι λευιαϑαν 300. ὨΊΑΓΡ. 
ὄφιν φεύγοντα ] ργξεΓηΪτϊ. τὸν 2.2, 24) 97. ΑἸ." τὸν ὄφιν τὸν φευγοντὰ 
36, 41) 48, ςτ) ό2, 90, τού, 147, (198. εχ οοιτ.) 228, 2.08. ἐπὶ τὸν 
δράκοντα 257 62, 306. ργαγηϊεῖ. καὶ τοό. ὄφιν σκολιόν ΡΠ τί. 
Τὸν 22.) 24. τὸν οῷιν τὸν σχολιον 36, 41, 48, ξ΄, 00, τού, 144, 233. 
τον σχολιον᾿(ογηἸΠὉ οφιν) 62, 147. οφιν τὸν σχολιον 228. νελεῖ ] 
Ῥτατοϊ. καὶ 22, 245) 26, 36, 41, 48, 40, 51, 87, 90, ΟΙ, 93; 97, 104, 
τού, 109, 144,» 198, 228, 233, 301, 302, 306, 208, 300. ΟΟμρΡὶΙ. ΑἸά. 
Ἅ]εχ. ΟὙτῖ!, ΑἸεχ. 1. οἶς, Οεογς. δῖαν. Μοΐᾳ. καὶ ἀναιρει 62, 14}. 
ἄνελεν τὸν δράκοντα εἰ ογοίἦεὲ ἰγαφοπόπι, φμὶ οὐ ἱπ σπαγὶ, ἘΠΙοτοη. 

11. Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} “Ἐ τὸν ἐν τῇ ϑαλασση 22, 36, (48. “ὦ. 
41, 144, (228. ἔργα [1π.} 233. ργαπιῖτί. εν 2δό, εν τῇ ἡμέρα εκδίνη 
τὸν ἐν τὴ ϑαλασση 62, οο, 147... εν τὴ ϑαλασση 93, 308. ΡΓξ- 
τηϊτί, τὸν ἐν τῇ ϑάλασση τορ, 302, 3ος. (ὐοιηρὶ. (ΑἸεχ. ἴδ Χ 'π ομαγ. 

. 2Φ, 48, 62, 86, 00, 93, 147, 233, 208. 

τοΐμοσθ) ἀμπελὼν καλὸς] αμπελων καὶ λᾶος 1Ι0ο4. ἐπιϑυμήμα) 
Ἕ αὐτε 22. -Ἑ αὐτὴ 36, 48, ς΄, 62, οο, 144, 147, 3098. ἐπιϑυμεῖ 
ἴοφ. -ἕαυτης 233. ἐξαρχειν) εξ ἀρχῆς 90, 144, 398. κατ᾽ αὖ- 
τῆς] κατ᾽ αὐτῇ ΧΙ], 24, 26, 48, ςΙ, 62, 90, 93, 144, 147, 233) 308. 

11. ᾿Εγὼ τόλις᾽ ὀχυρὰ] ἐγὼ τολις ἰσχυρὰ 111, ΧΙ], 40, τού, 

198. ποτιῶ αὐτὴν] ποτιω αντὲς 26. ἡμέρας δὲ] ἡμέρα δὲ το. 
τεῖχος} Ῥγϑτηϊ, τὸ ΧΙ], 24, 41, τού. ΑἸεχ. τεῖχος γαρ 48,93, 144, 

1477 233. 398. τὸ τεῖχος αὐτῆς ςι. (πρὶ. - αὐτῆς 87, 91) 97» 

104, 228, 200. ΑἸά. δ5[αν. Μοίᾳ. 

ΙΝ. Οὐχ ἔςιν] -Ἐ γὰρ 22) 46, τοό. ργξοτηῖῖ. καὶ ΑΙεχ. ἣ οὐχ 

ἐπελάξετο] ὃς οὐκ ἐπελαξετο (22. εχ οοττγ.) 36, τού. ὃ εἐπελαξετο 48, 
62, 93, 144, 147, 233. ὃ οὐκ ἐπελαδετο 3.98. τίς μὲ ϑήσει"--ηϑέ- 
τῆκα αὐτήν] αὶ οιπὶ ἱπιεγηιοά. ΟοσρΙ. φυλάσσειν] Ροηΐξ ροΐ ἐν 
αγρὼ 90, 144, 308. ᾿ ἡϑέτηκα αὐτὴν] ἡϑετηκα αὐτὴ 48. ἐποίησε 

Κύριος] ὁ Θεὸς ΧΙ], 26, 36,41, 49, 87» 915 τού, 18, 228. (οπηρὶ. 
ΑΙεχ. δῖαν. Μοίᾳ. : 

Ψ, Βοήσονται] ρτατηῖι. καὶ Οεογς. οἱ ἐνοικῶντες] οἱ κατοικεν- 
τες (22.. {γ1130. χα ρυπέιῖ5 ποῖαι.) 36, 48, ς1, 62, 9ο, 935) 147. 233, 
408. παντεὶ οἱ κατοικεντες 242301. ΡΓΘΙΏΪΙ, πάντες 40, 87, 91)97, 
1049 300. Οοπιρὶ. ΑΙά. Θεοσρ. τοιήσωμεν εἰρήνην αὐτῷ} α 62. 
ποιήσωμεν εἰρήνην 29} ἴτ. 22) 36, 48, ξ1, 90, 93, 144ν 233» 301) 308. 
ἜἝ αὐτὼ 300. γαείονιμς ῥσεόη εἰ. Ἡϊετοι. 

ΝΊΙ. τέκνα---ἰμπλησϑήσεται] τέκνα Ἰακὼδ βλαςήσει, καὶ ἐξανθή- 
σεις Ἰσραὴλ, καὶ πλησθήσεται (ἔς ἀϊν.) Ιτεη, ρ. 280. ΤἨεοά. ἵν. 120. 
καὶ ἐμπλησϑήσεται] καὶ πλησϑησεται 206, 48, τ΄, 62, 9ο, 93, 109, 
144, 147, 233, 302,30ς. καὶ ἐμπλησϑήσεται δζς. δὰ ἔπ. οοπι.] δὲ 
ὑηρίεδ᾽! οὐ δέηε ἐετγαγαπι ζγκᾶες ἐἴμς. Ἡϊετοη. 

ΝἹΙ]. αὐτὸς ἐπάταξε] -ἰ- καὶ αντος επαταξεν 62. καὶ ὡς] ἢ ὡς 

αὐτὸς ἀνεῖλεν) ἄυτος ἀνει- 
ρεν (ῆς) 62. αὐτὸς ἄνῆρε 147. αὐτὸς ὅτως ἀνεῖλεν ΑΙά. ὅτως 
ἀναιρεϑήσεται] ργατηϊτ. χαὶ αὐτὸς 22, 36, 49, ξ1, 62, 90, 91; 93, 97. 
104) 1445) 1479) 228, 233) 308. (μηρί. ΑἸά. ἵτὸς τς 

ἼΠΙ. καὶ σὺ ἦσϑα] αὶ συ οἰσϑα 3.02. μελετῶν] ὃ μελετων ΧΙ], 

239, 24, 26, 36, 41, 48, 40, ξ΄, ό2, 86, 90, ΟἹ, 93, τού, 144, 147. 
198, 228, 233, 302, 306, 308, 209. (πρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ΟΒιγίοῖ. 1, 
488. ὁ λέγων 23. τῷ πνεύματι] 1 σα 22, 36, 48, ςτ, 62, 90,93, 
144.) 147, 228, 233, 301, 208. τυνεύματι ϑυμξ] -Ἐ καὶ αὐτος δτος 
αναιρεϑήσεται 90. τῶ πνευματι τα ϑυμα 93. 

ΙΧ. ἀνομία Ἰακὼξ] Ργϑτηῖς. ἡ ΧΙ], 24, 36, 41, 48, 40, 51, 62, 
90, 07. 104, τού, 109, 1445) 147, 198, 228, 233, 301, 3202, 208. 

Οὐομρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. καὶ τῶτό ἐςιν] καὶ αὐτῇ ἐξὶν 24, 36, 48, ςτ, 62, 

90, 93) 144, 147, (228. εχ Τφοτγ.) 2332, 3903. ὅταν ἀφέλωμαι) οταν 
ἀφελωμεν (ν ζιρεπτηροῆϊο ἃ τεο. πι.} ὅ2. τὴν ὡμαρτίαν αὖὐτΒ} αὐτὰ 
τὴν ἁμάρτιαν ΧΙ], 23, 24, 26, 36, 48, ς1, 62, 86, 87, 90, 91) 104, 
τού, 100, 144, 147, 233) 301, 302, 208, 300. “Οοτηρὶ. ΑἸεχ. 
ἀνομίαν (την εἴα.) 22. αὐτοῖς τὴν ἀμαρτίαν 93. λα αὐτα 108. 

ϑώσι] οταν ϑὼω 111. φιαπάϊο ροίμεγὶ Ἡΐετοῦ. τσᾶντας τὲς λίϑους 
α τας 62, 147. ὡἧἢ κονίαν λεπῆην] α τοό. οὐ μὴ μείνῃ] οὐ μὴ μένη 
Οοπιρ. τῶ δένδρα αὐτῶν] εἰδωλα αὐτων 22. τα ειδωλα αὐτων 36, 

ἄντου 
ω 

οτᾶν 

2ἱ. 



ἩΣΑΓΑΆΣ,. 

ΚΕΦ. ΧΧΥΤΙ. 
νίαν λεπ]ήν" χαὶ οὐ μὴ μείνη τὰ. δένδρα αὐτῶν, χαὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ἐκχεχομμένα, υὐπεῦ δρυμὸς 

10. 

11. 

12 

13. 

ΚΕ. 

ΧΧΥΊΠ. 

Ι. 

2. 

δῖ; 90, 144, (228. ἔρια ᾿ἰη.) 208. 

ΑΙοχ, 111. 798. συρραξει Κυριος 43. 

μακράν. Τὸ χατοιχὅμενον ἀν ον ἀνειμένον ἔςαι, ὡς ποίμνιον χαταλελειμμένον' χαὶ ἔςαι σο-. 

λὺν χρόνον εἰς βύσκημα, χαὶ ἐχεῖ ἀγαπαύσονται ποίμνια. Καὶ μετὰ χρόνον οὐχ ἕςαι ἐν αὐτῇ 

τᾶν χλωρὸν διὰ τὸ ξηραγϑῆναι" γυναῖκες ἐρχόμεναι ἀπὸ ϑέας δεῦτε" οὐ γὰρ λαύς ἐςιν ἔχων 

σύνεσιν, διατᾶτο οὐ μὴ οἰχτειρήση ὁ ποιήσας αὐτὰς, ἐδὲ ὁ πλάσας αὐτοὺς οὐ μὴ ἐλεήση. Καὶ 

ἕςαι ἐν τῆ ἡμέρᾳ ἐκείνη, συμφράξει ὁ Θεὸς ἀπὸ τῆς διώρυγος τϑ ποταμθ ἕως “Ρινοχορόρωνγ' ὑμεῖς 
δὲ συναγάγετε χατὰ ἕνα τὰς υἱὸς Ἰσραήλ. 'Καὶ ἔςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, σαλπιδσι τῇ σάλ- 

πιγ: τῇ μεγάλῃ, χαὶ ἥξεσιν οἱ αι τυ μενος ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ᾿Ασσυρίων, χαὶ οἱ ἀπολύμενοι ἐν Αἰ-- 

γύπ]ῳ, καὶ προσχυνήσεσι τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ ἅγιον ἐν Ἱερεσαλήμ. 

ΟὟΑΙ τῷ ςεφάνῳ τῆς ὕξρεως, οἱ μισϑωτοὶ ᾿Εφραὶμ, τὸ ἄνϑος τὸ ἐχπεσὸν ἐκ τῆς δόξης ἐπὶ τῆς 
χορυφῆς τῇ ὕρες τῷ παχέος, οἱ μεϑύοντες ἄνευ οἶνε. δ ἰ ἰσχυρὸν χαὶ σχληρὸν ὁ ϑυμὸς Κυρίε, 
ὡς χάλαζα καταφερομένη. ὃχ ἔχξσα σκέπην, βίᾳ κατἀφερομένη: ὡς ὕδατος πσολὺ τσλῆσος σύῤον 

χώραν, τῇ γῆ ποιήσει ἀνάπαυμα" ταῖς χερσὶ, Καὶ τοῖς ποσὶ χαταπατηϑήσεται ὁ φέφανος τῆς 

ὕδρεως, οἱ μισθωτοὶ τῷ Ἐφραίμ. Καὶ ἕςαι τὸ ἄνϑος τὸ ἐχπεσὸν τῆς ἐλπίδος τῆς δόξης, ἐπ᾽ 

ἄχρε τῷ ὕρδς τῇ ὑψηλξ' ὡς πρόδρομος σύχε, ὁ ἰδὼν αὐτὸ, τρὶν εἰς τὴν χεῖρα αὐτῷ λαξεῖν αὐτὸ, 

ϑελήσει αὐτὸ χαταπιεῖν. Τῆ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἔςαι Κύριος σαξαὼν ὁ ςέφανος τῆς ἐλπίδος, ὁ αλε-- 
χεὶς τῆς δόξης, τῷ χαταλειφνέντι τῇ λαβ. 

48, 62, 90, 93) 1449 147» 233» 308. α αὐτῶν τοό. καὶ τῶ εἰ- 

δωλα---ποίμνιον ἴῃ οοτῃ. ἴ64.] εἰ ἑάοία ἐογεσι (μεοἀρπίην φμαβ ἰμεμε. Εἰ 
ἴοαξε ἐαῤίιαπε ργες Ἠϊεῖοθ. καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν] καὶ τὰ δενδρα 

ἄντῶν 22, 36, 48, 62, 90, 93» 1449 147») 233, 308. 
Χ. ποίμνιον ἀνειμένον ἔςαι] τπσοιμνιον ἀναμενον ἐξα! (62. υἱ νἱάε- 

17.) 147). ὡς ποίμνιον καϊαλελειμμένον] ὡς ποίμνιον εγκαϊαλελειμ- 
μένον 36, 48, ξ1,) 62) φο, 3ο8. ποίμνια] α ΧΙ], (22. δαάϊε. ἔργα 
1. τὰ. ἴδς.) 23, 26, 41, 48, 49, ς1, 62, 86, 90, 93; 104, τού, 144» 
147, 108, 233» 3ο1, 206. (οιῃρὶ. ΑΙεχ. 

ΧΙ. Καὶ μετῶ χρόνον] α καὶ 3ο1. πολὺν χρόνον Οομρ!. ΕἸ 
208 πριδέμηε ἐσταρες Ἠΐετοη. πᾶν χλωρὸν) αϑὲν χλωρον" 22, 36, 48, 

δι, 6, 90, 93» 144.147..308.᾽ 5δὲν χλωρὸν 233. α πᾶν ΑἸἰά. διὰ 
τὸ ξπρανϑῆνα!] Ρτϑοτὴ τ, δια. το ξπρον 62. ᾿ γυναΐκες--- δεῦτε] γυναῖκες 

ἀπὸ ϑέας ἐρχόμεναι δεῦτε καὶ ἀπαγγείλατε τ Εἰγίοί, Ἅ", 767. 

ἀπὸ ϑέας] «ἡ εδαςείμπι Οὐρεη. 111, 99. ἐ γὰρ λαός ἐςιν} ἐ γαρ 

ἐσὶν λᾶος 301. ΑΙἴμδη. 11. 252. ἔχων σύνεσιν} ργδεΠηΪ. ὁ 301. οὐ 

μὴ οἰκτειρῆση)} αὶ μὴ οἰκτειρη 22. -Ἡ αὐτῇ 36, ς1).233. ΟΥΠ]}. ΑἸοχ. 
1, 238. αὶ μη οἰκτειρὴ αυτες 48, 62, 90, 93, 308. εἰ μη οἰκτείρει αν- 

τας 147. οὐ μὴ οἰκτειρήσει αὐτὰς 301. οὐ μὴ ἐΑ ΒΕπσα ΑΙά. ὁ 
ποιήσας αὐτὲς] ΡΙδιϊ. αὐτὸς 22. ποιησῶς 147. 8δὲ ὃ πλάσας 

αὐτὲς] καὶ ὁ πλασας αὐτὰς 26. ἃ μὴ ὴ ἐλεήσῃ] -ἰ- αὐτὲς 42. 16, 48, 
ὁ μὴ ἐλεῆσει αὐτὰς 62. 93, 147), 

233. ἐ μη ἐλέησε! τού, 3ο1. ΑΙά. 
ΧΙ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} αὶ ἐν 229 48, ξ1) 90, 144» 398. 

φράξει ὁ Θεὸς συμφραξει ὁ Κυριος 22. Οεοτρ. ἤς, ἤπε ὃ, 24,26, 36, 

48, ςτ, 62, 86, 87, 90, 91, 979) 1ού, τος, 144γ147, 108, 228, 233, 
402, 30ς, 308. (300. πιᾶγρ. συνταζει.) Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Ογηϊ!. 

ἐμφράξει Κυριος 93. 
ραζει Κυριος 301. ὠπὸ τῆς διωρυγος} α τῆς 23. απὸ τῆς διωρυχος 
24» 41, 93) ἴορ, 302: ἕως Ῥινοκοράρων] εὡς Ῥινοκαρδνων 24. εὡς 
Ῥινοχερερων 41, ξ1, 86, το9. 147, 239, 302, 306, ἕως Ῥινοκόρων 
Οομρὶ. ΑΙά. ἕως εἰς κλίτη Ῥινοκορόρων 4 Οοάϊοεβ ϑεγρὶϊ, εἰ ἢς ἔετε 

εἰυἃ, 411} τς. ὑμεῖς δὲ συναγάγετε] ὑμεῖς δὲ εἰσαγαγετε ὡδὲ 301. 
ὑμεῖς δὲ συνάγετε Οοπιρὶ. ΑΙ4, κατὼ ἕνα] ὃΪ5 [οτῖρέ. τορ. κατα 
ἕνα ἕνα 292. κατὰ ἕνα δις. δὰ ἤῃ. οοπ).} τες υἱδς Ισραηλ καΐα ενα 
ενα ΧΙ], (22. υἱ νἱάεῖι) 26, 41, 48, 40, ξ1, 62, 86, 87, 90, 91, 93» 
07, 144, 147, 198, 233. 301, 3ος, 206, 208, 299. ΟομρΙ. ἔς, πῆ 

χα ἕνα ἕνα. “6. ΑΙεχ. ἔς, πἰῆ καΐα ἐενα και ἐενα, 228. Ὥς, πϊ]ῇ τοις 
υιοις Ισρ. τού. νπερι οἱ ππρη δ] ος 77εἰ, ἘΠιετοι. 

ΧΠΙ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ] α τῇ 22. σαλπίιξσι τῇ σάλπιγῇ!) 
σαλπιδσι ἐν τῇ σαλπιγι 22, 2459 36, 48, ς1, 90, 93» 109) 144» 302, 
3ο0ς, 308. ΑΙεχ. σαλπίισασι εν τῇ σαλπιγῖι! 62, 147. κα τῇ 86. 
ἥξεσιν] α ἡξεσιν 92. 

συνταᾶ- 

καὶ 
᾿ ε 

. οἱ ἀπολόμενοι 15] οἱ απο ανατόλων 1Π1, οἱ 
᾿ὦπολόμενοι τ" ---οἱ ὠπολόμενοι 23] α Δἰτεγιςγ. οὐπὶ ἰηϊοττηθά, (26. 1ἀ- 

Τοτῖρι. τηαγρ. Τεχυΐοτε πι.) 86, 301. 
γησωσιν ΠΠ1. τὸ ἅγιον) Ἔ μου 301. 

καὶ προσχυνήσεσι] καὶ προσκχυ- 

ἐν Ἱερεσαλήμ) κα ἐν οἵ. 

συμ- ᾿ 

Καταλειφϑήσονται. ἐπὶ πνεύματι χρίσεως ἐπὶ χρίσιν, 

Ι. τὸ ἄνϑος] τὸ ὡραιον 300. τπιᾶγρ. ἐκ τῆς δόξης] ϑυναμις δοξης 
αὐτὰ (πιᾶγρ. [Ὁ ΧὉ) ΧΙ]. κα εκ 24) 36, 48, 40, ς1, 62, 87, 90, 91» 
93, 147, 228, 2308, 300. ΟΟμρΙ. -Ἐ αὐτῷ (ΠὉ δ ἴῃ ομᾶγ. πιϊποτε) 
ΑΙεχ. ἐπὶ τῆς κορυφῆς] ργαεπηίτι. ὅ ἐςιὶν ΧΙ]. πιαγρ. οἱ μεϑύοντες} 
Ῥγδοηηῖ. ἐάν τοῦ. ΟΠγίοί, 11, 428. Ογτγ1}}. ΑΙεχ. ἵν. 3ος. 

11. Ἰδὲ ἰσχυρὸν καὶ σκληρὸν] ἰδὲ ἰσχυρὸς" καὶ σκληρὸς Οοπρὶ. 
ὁ ϑυμὸς Κυρίου) - καὶ οργη 22. παρὰ Κυριου ὃ ϑυμος Κυριου και 
οργη 36, 48, ςΙ, 90, 1445 233. 3208. ἔς, ἤπε παρα, 62. ἔς, ηἸῇ καὶ 

ἢ οργη, 93. ἔς, ἤπε και; 147. οὐκ ἔχεσα---καταφερομένη 29] 
α οὑπὶ ἱπίεγηηοα. ςι, 228. σύρον χώραν] συρων χωρᾶν 62, 147) 
301. σύυρον τὴν χώραν 93. εὗρον (Π0) χώραν τού, ᾿ τῇ γ5} γτα- 
τῊΪ τ, ἐν 87, ΟἹ, 97, 228. (οπηρί. ΑἸά. τῆ γῇ τοοιήσει ἀνάπαυμα] 
εἰ γαείοαε βόϊ “ραιίμνι. Ἡϊετοθ. ποιήσει ἀνάπαυμα] ποιησει ανα- 

παυσιν ἈΠ], 22, 26, 36, 41, 48, 40» ξ1, 62, 87, 00, (1. Πιργαίοηρί. 

ΔὉ αἷ. πὶ. ἀντι τὰ αποπνιξει} 97, 1οῦ, 144, 147..108, 228, 233) 301, 
206, 308, 300. (οιηρὶ. ΑΙά. ΑΙεκ. ταῖς χερσὶ] ργβπηῖτι. καὶ 87, 
91, 97. 228, 300. ΑΙά. 

111. καταπατηϑήσεται] ργοτηϊ. καὶ 22, 41, 48, 65, 86, 9ο, 93: 

τού, 144) 1479 198, 233, 306, 308. καὶ καϊαπαυϑησεται «τ. τῆς, 
ὕξρεως] τῆς ὑπερηφανίας ΧΙ]]. πιᾶτρ, τὰ Ἐφραΐμ] α τῇ 22, 48, 1, 

ὅς, 90, 93» 109, 144.) 147, 108, 233») 301, 302, 308. 
ΙΝ. τῆς ἐλπίδος τῆς δόξης] τῆς δοζης τῆς ελπιδος ΧΙΠ. -Ἐ αὐτου 

22, 36, ξι, 62, 9ο, 144. 147.233. (Αἰεχ. {00 Χ' ἴῃ ομαγαέξῖ.: πηΐπογε.) 
Οεογρ. ἐκ τῆς ελπιδος τῆς δοζης αὐτῇ 93. ἐπ᾽ ἄκρου) απ᾽ ἄκρου 
147. ὡς τρόδρομος σύκου} ὡς τροδρομον συκοὺ 23, 48, 147. ὡς 
τροδρομοι συχου 24, 86. ὡς δρομὸν συκου ὅ2. ὡς τρροδρομος οἰκου 
301. ὁ ἰδὼν αὐτὸ] ὃ ὁ ἰδὼν αὐτὸ 26, 48. ὁ εἰδὼν αὐτὸ 147, 301. 

πρὶν εἰς 1 πρινὴ εἰς ΧΙ], 23, 36, 48, 49, 51) 86, 90). τού, 147, 198, 

4806, 308. Αἴεχ. Ευΐεν. Ῥεπι. Ἐνδηρ. Ρ. 79. τὴν χεῖρα αὐτῷ] α αὐ- 
τῷ Οοηρ!. Ευϊεῦ. 1. εἰ. λαβεῖν αὐτὸ] α αὐτο ΧΙ], αι, 40, 86, 87, 
91) 1ού, το8, 228, 301, 309. ΑΙά. ΑΙεχ. ττ. ΟΡ. καταπιεῖν) 

πιειν 93. 
Ψ. Τῇ ἡμέρῳ ἐχείνῃ} Ργαεπητι. εν 3.8. ἔἕραι---ὁ εέφανο,] Κύριος 

ἔςαι ὃ ςίφανος Ἐυζεδ. 1. εἶτ. ᾿ ὁ ςέφανος] ροπίε Πατίπι ροίξ ἔσαι Ομεγί- 
οἵϊ. ν. 4,8. ὁ πλεκεὶς} ὁ πλακεις ΧΙ], 22, 24, 26, 36, 41) 48, 40, 
κι, 86, 8), 9, 91) 97» 1ούό, 109, 144; 198, 228, 233» 2029 306, 208, 

4090. Οοπρΐ. ΑΙά. ΑΙεχ. Εὐϊεδ. 1. οἷ. ὁ πλεκεὶς δες. δά ἔη. οοπ).] 
φικ ἑοπιραξία εἰ ρίογία᾽ τε φμὶὶς ρορμἱ : Ἡ]ετοθ. τα 5 λαξ] μου λαω 

11, τού. (πρὶ. τὰ λα με Χ1ΠΠ. -Ἑ αὐτὸ 25, 36, 48, ςτ, 62) 90, 

93, 147), 233, 308. ΑΙεχ. Ἐπ4εδ. 1. εἰ. μὲ λαξ 41. μδ λαὼ εν Αι- 

γυκΐω 49. 87, 91, 97. 228, 301) 300. ΑΙά. 
ΨΙ. Καταλειφϑήσονται] - γὰρ 22, 36, 48, ςτ, 62,03) 144, 147)» 

408. Ευϊεῦ. 1. οἷ. ῥγδοτηϊῖ. καὶ 24, 26, τού, 233, 301. ΑΙεχ. και 

κα]αλειφϑησεται 40, 87, οἵ» 97, 228, 300. Οοπηρὶ. ΑἸ4. εογρ. δ[ᾶν. 

Μοΐᾳ. ἐπὶ τυνεύματι] εν πυνευμᾶτι 41, 49) 51, 62, 97, 147)» 228, 

233) 301) 30ς, 3200. Οοπρί. ΑΙΜ. Επυήεθ. ἰοο. οἰξ, κρίσεως] - τῷ 



ἩΗἩΗΣΑΊΙΑΣ. 

Ν 
3 , φΡῸ 

καὶ ἰσχὺν χωλυόντων ἄνελει». 

ΚΕΦ. 
3, δ : ᾿ 

οὗτοι γὰρ οἴνῳ πεπλημμελημένοι εἰσίν" ἐπλανήθησαν διὰ τὸ σί- 
Ν .. ὃ ΄ Ἄς Ν Ἦ 2 ΄ Ξ.,Ν 

χερα, ἱερεὺς χαὶ προφήτης ἐξέςησαιν διὰ τὸ σίχερα, κατεπόϑησαν διὰ τὸν οἶνον, ἐσείσθησαν ἀπὸ 
' Ξ β , Ν ἼΩΝ “ ν ε Ν 

τῆς μέϑης, ἐπλανήϑησαν' τουτέςι φάσμα. ᾿Αρὰ ἔδεται ταῦτην τὴν βουλὴν, αὕτη γὰρ ἡ βουλὴ 
͵’' Ν 3 ΄ 3 ’ Ἀ ε 9 

ἥγεχα πλεονεξίας. Τίνι ἀνηγίείλαμεν καχὰ, καὶ τίνι ανηγ[είλαμεν ἀγ[ελίαν ; οἱ ἀπογεγαλαχτι-- 9. 

» ες 9 ᾿ ΄ 2. ΧΝ ἄπ 

σμένοι ἀπὸ γάλακτος, οἱ ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μᾶς. Θλίψιν ἐπὶ ϑλίψιν προσδέχου, ἐλπίδα ἐπ᾽ 
᾽’ ᾿ ΄ ε “ ω ΄ ρῷ 

ἐλπίδι, ἔτι μιχρὸν ἔτι μικρὸν, Διᾷ φαυλισμὸν χειλέων, διοὶ γλώσσης ἑτέρας, ὁτι λαλήσουσι τῷ 
- “- ἱ ων Ἀν ἫΝ ,. .] ν. » 

λαῷ τέτῳ, Λέγοντες αὐτοῖς, Ὑδτο τὸ ἀνάπαυμα τῷ πεινῶντι, χαὶ τᾶτο τὸ σύντριμμα" χαὶ οὐχ 
᾿ ἀν: “ Ψἤ 3 ρ ΟΝ, ΄ “ . εἶδ λί ἐπὶ σλίψ δ. πὶ δ, ἐλ (δ 

ἠϑέλησαν ἀχόειν. Καὶ ἔςαι αὐτοῖς τὸ λόγιον τ Θεδ, σλίψις ἐπι ιν, ἐλπὶς ἐπ᾿ ἐλπίδι, 
ὰ . Ν ’ ς 27 

ἔτι μικρὸν ἔτι μιχρὸν, ἵνα “πορεύσωσι χαὶ πέσωσιν ὀπίσω, χαὶ συντριξήσονται, χαὶ χινδυνεύσεσι, 
ρη 4 ΄ Ν ει» [οἱ ρ᾿ 

χαὶ ἁλώσονται. Διατῶτο ἀχόσατε λόγον Κυρίε ἄνδρες τεϑλιμμένοι, καὶ οἱ ἄρχοντες τ λαδ 
΄ " 3 , ν κι Ψ Ν . δ ΄ 

τότε τὸ ἐν Ἱερεσαλήμ. Ὅτι εἴπατε, Ἐποιήσαμεν διαϑήχην μετὰ τῇ δα, χαὶ μετὰ τὰ ϑανάτε 

δὺν δ ὶ ἐγη ἐὰ ἐλϑη. οὐ μὴ ἔλθη ἐφ᾽ ἡμᾶς" ἐθήχαμεν ψεῦδος τὴν ἐλπίδα συνθήκας" καταιγὶς φερομένη ἐᾶν παρελϑη, οὐ μὴ ελϑῃ ἐφ ἡμᾶς μ ᾿ 
ἃ Ὁ ᾿  ο ΦΨ 7 7 ’ὔ’ Ε ΝΜ ΦΟ Ν 9 ’ 

ἡμῶν, χαὶ τῷ ψεύδει σχεπασϑησόμεϑθα. Διατᾶτο οὕτω λέγει Κύριος Κυριος, Ιδξ ἐγὼ ἐμξάλλω 
: , τὸ “ Ἂν 3 Ν ΄ »" 

εἰς τὰ ϑεμέλια Σιὼν λίϑον πολυτελῆ, ἐκλεχτὸν, ἀχρογωνισίον, ἔντιμον, εἰς τὰ νεμέλια αὐτῆς, 

καϑημένῳ (Ὁ χὰ ἴῃ ομαγαέξ. πηπογε) ΑἸεχ. καὶ ἰσχὺν κωλ. ἄνε- 
λεῖν] οὐ )ουιμμάϊμπονι νείαπς ἱπίεγβεετε Ἡϊετοῃ. κωλυόντων) κωλυων 

11, 41, 49, ςἴ, 62, 86, φρο, τού, 144, 1475) 108, 233, (302. υἱ ν]άε- 

τι) 406. κωλοειν 93. 
ΥΙΙ. πεπλημμελημένοι εἰσίν) πεπλανήμενοι εἰσιν ΧΙ], 23, 24, 26, 

46, 48, 49, ξ1, 62, 86, 87, 90, 91) 93» 97» 1ού, τορ, 144» 1479 108, 
228, 233, 230, 301, 302, 305) 306, 308. ΟΟτηρ!]. ΑἸά. ΑΙεχ. ἀεεερεὶ 
μιπι Ἠϊεοη. διὰ τὸ σίκερα 137 απὸ σικερα 86. ἱερεὺς] -{- δὲ τού. 
ἐξίςησαν--- πὸ τῆς μέϑης] ἐξέησαν διὰ τὸν οἶνον ἀπὸ τῆς μέϑης τῷ σί- 

κερα Ογη]]1. ΑἸεχ, νοἱ. ἱ. ρατῖ. 1. ρ. -73. διὰ τὸ σίκερα 29] δια τον 
οινον 239. διῶ τὸ σίκερα, κατεπόϑησαν] κα ΧΙ], 26, 40, 86, 87,91, 

τού, 228, 301, 3οὅ, 309. ΟΟπηρΙ. διῶ τὸν οἶνον] α΄ δια 490. διὼ 
τὸν οἷν, ἐσείσ ).} Ροηϊξ δηΐε δια τὸ σικερα Τεουπά. 26. ἀπὸ τῆς μέ- 

9η.] - τὸ σικερῳ ΧΙ], 22, 26, 36, 41, 48, 40, τι, 6:, 86, 87, φο, 91, 
93.597. 106, 100. 144, 147, 2335 239,301, (302. υἱ ν]Δεῖυτ) 3ος, 206, 

408, 309. Οομηρὶ. ΑΙ4. ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. φγορίογ οὐγίείαιεπι βεετς 

Ἡϊΐεοη, ἐπλανήθησαν) - ἐν τῇ μεϑη 229,306. τάὔτεςι φάσμα) 
τῦτό ἐςι φάντασμα Αἰεχ. 

ΨΙΠ. ταύτην τὴν βελὴν] τὴν βελην ταυτὴν 22, 16, 48, ςῖ, 62, 
90) 93. 147, 233, 308. τρίτην τὴν βελὴν ΑΙεχ. ἕνεκα πλεονεξίας} 
ἐνεχεν πλεονεξιας ΧΙ]], 26, 16, 41, 48, 40, ς:, ό2, 86, 87, φο, φΙ, τού, 
144, 1479 228. 233; 301, 302, 2308, 399. (οῃῃρί. ΑἸεχ. 

ΙΧ. Τίνι ὠνηγίείλωμεν κακὰ} Ομὲ αππιπιϊαδίπιις πιαία ἢ Ἡϊετοη. 
καὶ τίν} α καὶ 269, 198. ἀγίελίαν} ομιλιαν 3ος. 
τος] ῥγατηϊ. οἱ 26. αὶ 147. 301. 
Ργϑτηϊι. χαὶ Οοίηρί. 

Χ. Θλίψιν ἐπὶ ϑλίψιν] ϑλιψιν ἐπι ϑλέψες 24, 41, 3902. ϑλιψις 
ἐπι ϑλιψιν ει, οο, 14). ϑλιψεῖς ἐπὶ ϑλιψιν 62. -Ἑ προσδέχε 3ος. 
Οὐἡρεῃ. ἴ. 2)4.- προσδέχου] δέχου (ςοττ. πη. ῥυΐππα οἱ ἴῃ Εά.) τορι 
δέχ (οοττ. ΔΌ 8]. π|. προσδέχε) προσδέχε 3902. ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι} 
προσδεχον ἐτὶ μικρὸν ελπις ἐπ᾿ ελπιδὶ 22, 36, 48, ςτ, 62, 90, 93» 144, 

147. ἐπ᾿ ελπιδι ελπιδὰ οΙ. ετιὶ μικρὸν ελίτις ἐπ᾽ ελπιδὶ 208. ρχ.δ- 
βοίανε ὕεται μερεν ἤῥενα Ἡΐετοθ. ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν] {ἀππεὶ ταηζαπη 
22, 48, ζ1γ) 00, 144.) 301) 308. ΑΙά. 

ΧΙ. Διῶὼ φαυλισμὸν} δια φανλισμου 90, 147, 233. δια φαυ- 
λισμὼν 228. Διὰ φαυλισμοὸν---ἑτέρας] ἐν ἐτερογλώσσοις, καὶ ἐν χεί- 
λεσιν ἑτέροις Ὑεοάοτεῖ. ϊ. Ζόο. Διὰ φαυλ. χειλ.} ξγορίετ ἰγτγύβος 
περ ἰαδίονε» Ἡϊοτοη. διὰ γλώσσης ὅς. δά ἤἥη. ςοχῃ.] 2τΟΡίεΥ ἠϊπ- 
ζπαπὶ αἰϊέταπι, φία ἰοφωεπίμγ ρορκίο ἀμὶς. Ἡϊετοθ. ὅὕτι λαλήσεσι) 

ότι 82, 36, 48, ς1; 62, 90, 1479 233») 308. λαλεσι 93. τῷ λαῷ 
τότῳ] τω λάω τετο 56, 301. ΕΝ 

ΧΙ, Λέγοντες αὐτοῖς} λέγοντες ἀυτω 1Π], (Χ]]. πιᾶγρ,. οἱ ἴῃ ἘΔ.) 
24, 26, 36, 49, 86; 87,01, τοό, 198, 230, 2306. Οομρ!. , αυτοις 48, 
51,90, 144,).308.. λ 97.228, τᾶτο τὸ ἀνώπαυμα] ν τὸ 22, 16, κι, 
ὅ2, τοῦ, 144) 147,302,308. τῷ τεεινῶντι] τω ττινοντι 87, 97, τού, 
433,301. τὸ σύντριμμα] το συνταγμα 22, (36. οοττ. ὧξ ἴῃ Ἐά. 
ῬΟΠΈΠΘΗ πι.) 48, ς΄, 62, 93, (144. οπη!ο το) 1.4.7, 233. κα τὸ 308. 
καὶ ἐκ ἡϑέλησαν] καὶ οὐκ ἡϑελον 36, 48, ξ1, 90, 93, 147, 233, 208. 
ῆς, ἤπε και, 62. 

τ ΧΠ]. τὸ λόγιον τῇ Θεὰ] τὸ λογιον Κυριξ τε Θες ΧΙ], 26, 41, 
τού, 198, 3ο6. Αἰεχ. 8ῖαν. Μοΐᾳ. τὸ λογίον Κυριου 23, 36, 48, ςι, 

62, 90) 93» 109, 144) 147, 233,302,3ος, 308. Οεοῦρ. τὸ λογιον τῷ 

ἀπὸ γάλακ- 
« 

οἱ ὠπεσπασμένοι] αὶ 147, 301. 

- τσολυτελῆ Οεοῖρ. 

Κυριου 301. ϑλίψις ἐπὶ ϑλίψιν] Ἔ προσδέχου προσδέχου (23. (υδ 
0) 26, 1ο9, 302, 3ος. ϑλιψις ἐπὶ θλίψει 24, 41) 228. “γί ῤμίανῖο 
μρεν εγϊ δε αηίοποηι, ἐκ ρεῦα, ἐχξρεό!α Ηϊετοι. ἐλπὶ ----ὀπίσω) τροσ- 

δέχου, τοροσδεχου τοορευϑωσιν χαι πέσωσιν εἰς τὰ οπισω ΧΙ]. ΤΡ κέ. 

ἐλπὶς ἐπ᾽ ἐλπίδι} ἐλπὶς συν ελπιδὶι 144. ἔτι μικρὸν ἔτι μικρὸν] ετι 

ετί μῖκρον 48. {ἐτπεὶ τδῖαπι 62. ετὶ μικρὸν μιχρὸν 301. ἱνῶ σο- 
ρεύσωσι] ἱνὰ πορευϑωσι 22, 23, 24.) 26, 36,41, 48, 49, ξι, ό:, 86, 

87, 90, 91, 93» 1ού, 1ορ, 1445 1475 108, 228, 233) 230, 301, 302, 
4ος, 3οὅ, 2308, 399. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. καὶ πέσωσιν ὀπίσω] και πεσω- 
σιν εἰς τῷ οπισὼω 22,237 24, 26, 46, 41, 48,49, ς1, ὅ2, 86, 87, 90, οἹ, 

93. 97. τού, 109; 144.» 147, 108) 228, 233» 230, 301, 3027) 206, 208, 

409. Οὐπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. καὶ συντριβήσονται] καὶ συντριξησωνται 
κι. καὶ συντριξήσονται, καὶ κινδυνεύσεσι] χαὶ κινδυνευσουσι, καὶ 
συντριδησονται ΧΙ], 86, οἱ, τοό, τοϑ, 301. ΑἸεχ. ἔς, πΙΗ κινδυνευ-. 
σωσι, 26, 41, 879 97. καὶ κινδυνευσωσι, καὶ συντριδησωνται 24, 228, 
209. Οομρὶ. καὶ κινδυνεύσεσι} καὶ κινδυνευσωσι ς΄, 62, 87, 93, 
100, 1445, 233, 305. κα 306. 8ϊν. Μοίᾳ. καὶ ἁλώσονται] -[- και 
πεσεῦῖαι 22, 36, 48, ξ1) 90, 93, 144)308. και ἀλωσωϊΐαι 24. ΟΡ. 
ΑΙά4, καὶ σεέσωνται 62. χαι πεσοντῶι 147. καὶ ἀλωσωνται καὶ πε- 
σανται 228. 

ΧΙΨΝ. Διατᾶτο ὠκόσατε) διατετο ἀκεσονται (του, 302. υἱ νἱάε- 
1) 329ος. καὶ οἱ ἄρχοντες] κοἱ ΧΙΙ, 23, 26, 41, 40, 91, τού, 301, 

300. Αἰεκ. Ογ}}, ΑἸεχ. νοἱ. 1. ρασῖ. 1. Ὁ. 39ς. τὸ λαΐ τ81τ8} α τᾶταε 
“6, 4φι. Ογη}}. ΑἸεχ. 1. οἷ. τῇ ἐν Ἱερεσαλὴμ!] οἱ ἐν Ιερεσαλῆμ 22, 

36, 48, ςτ, ό2,.90, 93» 144, 147, 233, 308. αγοῦυ 49, οι, 97, τού, 
402. ΟΟπρὶ. διαῦεῖ τε ἴῃ οἰμαγαέξ. τηϊπογο Αἰεχ. 

ΧΥΝ. ἐποιήσαμεν διαϑήκην] ἐποιησαμεν συνϑήχην 24. 
τῇ ϑανατου] και μετὰ τε αὃξ 62. , μετὰ 301. συνθήκας] συνϑή- 
χην Οομηρ. ἐῶν ταρέλϑη] ἐαν ἐπελϑὴ ΧΙ]. ταᾶτρ. καὶ μὴ ἔλϑῃ] καὶ 
μὴ ἐπελϑη 24) 87, 97, 228, ΑἸά. ἐφ᾽ ἡμᾶς] πμιν 26, 41, 40, 86, 8), 
97. τοῦ, 198, 228, 309. ΟΟτηρ]. ΑἸά4. ΑΙεχ. εφ᾽ ὑμᾶς 93. Οεογς. 
ἐθήκαμεν) ἐϑέμεϑα Ογτ}]. ΑἸεχ. ν. 420. εἰ αἱ. Τ᾿ βεοάοτεῖ. ν. 63. φμο- 
πίαπι βοζμένπμς Ἐϊετοῦ. ἐθήκαμεν ψεῦδος] εϑηκαμεν το ψευδος 301. 
καὶ τῷ ψεύδει] α καὶ Ογη}1. ΑἸεχ. νοΐ, νἱϊ. ρατῖ. ἱ. ῥ. 237. Ὑεοάοτγεῖ. 
1. εἶξ. 

ΧΥῚ. Διωτᾶτο ὅτω λέγει] διατετο ταδὲ λέγει 22, 36, 41, 48, ςτν 

62) 90, 93, 1445 147,33, 3983. Κύριος Κύριος] Κυριος ὁ Θεος 22, 
36, 48, ξ΄, 62, 90, 93» 144, 147, 233, 208. {επιεὶ ταπίαπλ 24, 26, 40, 

8ό, 87, 97. τοό, 198, 228, 301, 3ο6. Οοπρ!. ΑΙά δῖαν. Μοίᾳ. μαθεῖ 

Κύριος ἐεουπά. ἰπ ομιαγαξξ, πιϊπογα Αἰεχ. Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν Οεοτς. 
Ἰδὲ ἐγὼ ἐμξάλλω] ιδα ἐγω ἐμξαλω 1Π1, ΧΙ], 23, 24», 26, 49. 86, 90, 
ο17) 93. 97. τού, 1908, 233, 301, 302. ΟΟγηρΡΪ. ΑἸά. δια τετο (δὲ ἐἔγω 

ἐμξαλω 228. ἐγὼ 8. Βατπαδ. Ερ. (δίῃ. δ. 6. ἰδὲ τίϑημι Ευὲεδ. 
Ῥεῖ. Ἐνδηρ. Ρ. 27. Ομιγίοίι. νὶ. 489. Ογη!]!. ΑἸεχ. νοὶ. 1. ῥμασῖ, 1. ρ. 
102. εἴ 4]. (Ο, ἵν. 293.) Ὑεοάοτεξ. 1, 1433. 11. τορ2, 161. εἰς 
τὼ ϑεμ. Σιὼν] ἐν Σιὼν Ειὐΐεν. ΟΒτγίοίξ. Ὑ μεοάοτει. 1. οἷϊ. . λίϑον 
“πολυτελη]} α πολυτελῆ Ομιγίοίε. Ογ!]!. ΑἸδχ. 1. οἷς, λίϑον σφόδρα 

ἐκλεκτὸν---ἔντι μον] εἰεόξωνα, (μπαπεμτι, ἀπρπΐανθηι, 

ἀοπογύβεμπα ς Ἰτεπ. Ρ. 258. ὠκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον Ογγίοίξ, [. 
εἷξ. ὠκρογωνιαῖον] ὠκρονιέων (ῆς) 23. ἔντιμον) Ἔ ϑεμελίον 22, 

48, ς1γ) 62, οο, 93» 147, 393. εἰς τῶ ϑεμέλια αὐτῆς] -Ἐ τεϑεμε- 

, Ἁ 
., Καὶ μετὰ 

λιώμενον (ππᾶγρ. Ὁ δ.) Χ1Π. α Εὐίδθ. Ομ γίοξ.]. οἶς, εἰς τῷ ϑεμέ- 

ΧΧΥΨΤΙ. 

{ 



ἩΣΑΙΑΣ. 

ΚἘΦ. ΧΧΊΠ. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22- 

223. 

24. 

25. 

26. 27. 

χαὶ ὃ ππιςεύων ἃὶ μὴ καταισχυννῇ.. Καὶ ϑήσω εὐχὼ εἰς ἐλπίδα, ἡ δὲ ἐλεημοσύνη βου εἰς ςαῦ- 

μδς, χαὶ οἱ σεποισότες μάτην ψεύδει" ὁ ὅτι οὐ μὴ πάξελυη ὑμᾶς χαταιγίξ, Μὴ χαὶ ἀφέλῃ ὑμῶν 

τὴν διαϑήχην τ ϑανάτου, χαὶ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν ἄδην οὐ μὴ ἐμμείνῃ" καταιγὶς φερομένη 

ἐᾶν ἐπέλϑη, ἔσεσθε αὐτῇ εἰς χαταπάτημα. “Ὅταν παρέλϑῃ, λήψεται ὑμᾶς, πρωΐ πρωὶ παρ- 

ελεύσεται ἡμέρας, χαὶ ἐν γυχτὶ ἔςαι ἐλπὶς ππονηρά" μάνετε ἄχδειν Στενοχωρέμενοι' ἃ δυγάμεϑα 
μάχεσθαι, αὐτοὶ δὲ ἀσϑενδμεν τᾶ ὑμᾶς συναχϑῆναι. Ὥσπερ ὅρος ἀσεξῶν. ἀναςἥσεται Κύριος, 

χαὶ ἔςαι ἐν τῇ φάραγῇ Γαδαῶν, μετὰ ϑυμᾷ ποιήσει τὰ ἔργα αὐτῇ, πικρίας ἔργον" ἡ δὲ ϑυμὸς 

αὖτ ἀλλοτρίως χρήσεται, χαὶ ἢ σαπρία αὐτξ ἀλλοτρία. Καὶ ὑμεῖς μη ἢ εὐφρανθείητε, μηδὲ ἰσχυ- 

σάτωσαν ὑμῶν οἱ δεσμοί; διότι συν πετελεσμενα χαὶ συντετμημένα πράγματα ἤχουσα παρὰ Κυ- 

οία σαξαὼν, ἃ ποιήσει ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. ᾿Εγωτίζεσϑε χαὶ ἀχέετε τῆς φωνῆς με, προσέχετε 
τ ἿΝὟΟ 3 4 Ν ΄ 

χαιὶ ἄἀχδετε τᾶς λογοὺς μου. Μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν ἀροτριάσει ὁ ἀροτριῶν; ἢ σπόρον προετοιμά- 
Ν 9 ΄ Ν ρ 3 Φ ἴω ῖ 

σε, πρὶν ἐργάσασϑαι τὴν γῆν, Οὐχ ὅταν ὁμαλίσῃ τὸ “πρόσωπον αὐτῆς, τότε σπείρει μιχρὸν 
ζή δ ἍἊ ΄. Ν Ζι ΄ Ν Ν ϑὴ Ν ὔ ᾿ Ν ΄] 3 ρ ε΄ 

μελάνϑιον ἢ χύμινον, χαὶ πάλιν σπείρει πυρὸν, χαὶ χριϑῆὴν, χαὶ χέγχρον, χαὶ ζέαν ἐν τοῖς ὁρίοις 
σὰ; Καὶ παιδευϑήση χρίματι Θεξβ σδ, χαὶ εὐφρανϑήση. Οὐ γὰρ μετὰ σχληρότητος χασαίρε- 

3 ἐν ΩΝ ΄ Ν ; 

ται τὸ μελάνϑιον, δὲ τροχος ἁμάξης περιάξει ἐπὶ τὸ χύμινον' ἀλλὰ ῥάξδῳ τινάσσεται τὸ με- 

λιῶ αὐτῶν ΑΙά. ὁ τοιςεύων] -᾿ ἐπ᾿ αὐτων Χ]]. (93. (γ 1140. ὧν ρυπο- 
εἶβ ποῖδῖ.) -Ἐ ἐπ᾿ αὐτὼ 22, 24, 41, 48, ς1) 62, 86, 87, 90, 91, 97. 
τού, 147, 198, 228, 233») 301, 206, τορ. (οι!ρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ουγηι!!. 

Αἴεχ. νοΐ. νἱ. ρατῖ. '. Ρ. 1634. Ὑπεοάοτγεῖ. 12. 113. δίαν. Μοίᾳ. -Ἐ ἐπ᾽ 
αὐτὰ 26. -Ἐ πεν αὐτὼ 40, 108. Ομιγίοίς 1]. οἷ. -Ἐ εἰς αὐτὸν Ευΐεῦ. 
Ἰ. εἶς. τᾶς ὁ πιςεύων ἐπ᾿ αὐτῷ ὙΠεοάοτεῖ. '. 1432. οὐ μὴ καται- 

σχύνϑῃ] οὐ καταισχυνθήσεται Ευΐεῦ. 1. οἷς, Ὑεοάοτγεῖ, 1]. 113. 
ΧΥῚΙ. εἰς ἐλπίδα] κα εἰς ὅ5β. ἢ δὲ ἐλεημοσύνη] τὴν δὲ ἐλεημοσυ- 

γὴν 22, 36, 48, ξΙ, 62, 9ο, 93, 144. 147. ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη Ατβδη. 11]. 
Ρατῖ. '. Ρ. 66. »ιϊετίοογἀϊαπε ἀμίεπι πιεαπὶ Ἡϊετομ.. εἰς ςαϑμὲς]} εἰς 

ςαϑμὸν Αἰἴμδη. 1. οἶς, Β4Π]. Μ. ἱ. 13ς. ψψφψεύδει] ψευδὴ 26, τού, 301, 

300. ψευδεις 36, 48, ε1, 62, οο, 93, 144. 147, 68, 235,308, τσαρ- 
ἔλϑη ὑμάς} παρελϑη ἡμᾶς τορ, 144. 302. 

ΧΥ͂ΤΙΙ. Μὴ καὶ ἀφέλῃ] μη καὶ ἀφελεῖ 56, 51, 90, 97, τοό, 1449 
306, 408. και 41. μὴ ἀφελεῖ 62. καὶ μὴ ἀφέλῃ Οοπιρ. ὑμῶν 
τὴν διαϑήκην}] ἡμῶν τὴν διαϑηκῆν 93, τοῦ, 144) 302, 308. Οεογρ. 
ἀφ᾽ ὑμῶν τὴν διαϑήκην 8514ν. Μοίᾳ. καὶ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν] καὶ ἡ ἐλπὶς 
ἡμῶν 301. Οδογρ. .ἡ πρὸς τὸν ἄδην] α ἡ 36, 90, 144. 
φερομένη] ργεεπεῖτι. ἡ ΧΙ, ργαπηίεῖ. καὶ 23, 26. 
δάάϊι. ᾿ρτὰ ᾿ἰπ. 22. 

καταιγὶς 
ἐὰν ἐπέλθῃ! εαν 

εῶν παρελϑὴ 49, 62, 87, 91, 97. 147, 228,.300. 
Οομρὶ. ἔσεσϑε αὐτῇ] ἐσεσϑαι αὐτὴ 62, τοό, 301. ἕπεσϑε αὐτῇ 
ΑΙά. εἰς καταπάτημα] καὶ εἰς 87. 

ΧΙΧ. Ὅταν παρέλθῃ] οταν γαρ παρελϑὴ 233. λήψεται ὑμὰς] 
Α ληψεται τού. πρωὶ πρωὶ] Ρτδετηϊῖ. οτὶ κατὰ Χ]Ἴ]. πιᾶγρ. {Ὁ ἐκ 

(ΑΙεχ. δ κκ ἴῃ οδβαγαές. πιΐμογε. ργαπηῖτε. οτι 22, 23, 36, 48, ξι, 
ό2, 9φο, 144. 147. 308. ῥγαπηϊτε. τῷ 26. {εγηεὶ τδηῖαπὶ Οεογρ. ϑἷδν. 
Μοΐᾳ. στυαρελεύσεται ἡμέρας] τοαρελευσεται ὑμᾶς 87, 97. ΟΟπΡΡΙ. 

παρελευσεται ἡμᾶς 91, 300. ΑἰΙά, ταρελευσεται ὑμᾶς ἡμέρας 301. 

ἡμέρας---πονηρα] ἐϊε εἰ ποόδο εὐ! (ρες ρεξένια : Ἡϊετοη. 

ΧΧ. Στενοχωρέμενοι) ςενοχωρδμενα 93. αὐτοὶ δὲ] ΡΓΔΙΪ τ. καὶ 

41. τῇ ὑμᾶς συναχϑῆναι!] τε ἡμᾶς συναχϑῆναι 24, 49, ς1,) 62, 
τοό, 147, 3ο6, 3200. ομῃρὶ. ΑΙεχ. σεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. 

γπῖῦ. ἘότΟΙ. 

ΧΧΙ. Ὥσπερ ὅ ὄρος ἀσεδῶν ΕΓ ὡσπερ ἐν τῶ ορει τῶν διακοπὼν 22. 

36, 48, ςτ, 62, 9ο, 1445) 1479233, 308. ὠὡσπὲρ ορϑρος ἀσεξων ὡσπερ 
ἐν τῶ οβει τῶν διακονων (ἢς.) 93. ἀναςήσεται Κύριος] α Κυριος 24, 

49, 86, 91, ρ7, τού, 198, 228, 301, 3ο6. Οοπρ!. συναχϑήησεται 
(οπη Ὁ Κυριος) 87. μαρεῖ Κύριος ἴπ Ομᾶγ. τηΐποτε Αἰεχ. καὶ ἔςαι] 
ὡς 22, 36, ξ΄, ό2, 90, 1λ7, 398. καὶ ὡς 93, 233. κα 144. καὶ 
ἔςαι-- [αξαὼν] ὥσπερ ἐν φάραγίι, Γαδαωνιτῶν 8 Οοάϊςεβ δετρὶ!. καὶ 
ἔγαι ὥσπερ ἐν φάραγῖι Γαξαὼν δ8ἰαν. Μοίᾳ. Γαδαὼν] Σαξαὼν 90, 
4098. Γαξδαωθ 201. Γαξαὼ 2.06. ποιήσει) ποιῆσαι 306. τὰ 
ἔργα αὐτῷ} τα περι αντε τὰ ἐργα αὐτῇ 239, 3.06. πικρίας ἔργον] 
τπιχριᾶς ἐργὰ 22, 36, ς1, 62) 90, 93, (147. υνἱ νἹάἀείυγ) 233.301. ὁ 
δὲ ϑυμὸς δος. δὰ ἢἤπ. οοπ).} εἰ )αγον εγις φμαβ αἰϊεπὶς αὐμέφιμν, εἰ αἰίεπα 

απιατ μα εὐως. Ἡϊετοη. καὶ ἡ σαπρία) και ἡ αἰχρια ΧΙ], 22, 23, 

26, 36, 48, 49, ς1,) 62) 8ό, 87, 90, ΟἹ, 93» 97. 1ού, 100, 144). 147» 
108,2.30, 301, 302) 30ς, 206. (οηηρ!. ΑἸεχ. 

ΧΧΤῚ, μηδὲ ἰσχυσάτωσαν) μηδὲ ἰσχυσωσιν 22, 36, 48, ςτ, 62,90, 

93. 144, 147, 231, 3983. ὑμῶν οἱ δεσμοί ] ὑμῖν οἱ δεσμοί Οοπηρί. 
καὶ συντετμημένα πράγμαἾα} και συντετελμημενα πραγματὰ 111]. 
νον ΙΝ. 

“ φρΆξτεξ- 

τπαρελϑὴ ἐφ᾿ ἡμας 308... 

παρὰ Κυρίου σαξαὼϑ] παρὰ Κυρίου Θεξ σαβξαὼϑ Οοπηρ!.. παρὰ 

Κυρίου Κυρίου σαθαὼϑ' (εὰπὶ Κυρίου ἱοουπάο δῦ »Ν ἴῃ σΠαΓ. ταϊποτε) 

ΑΙοχ. « ἢονμῖπο το (αῤαοιά Ἡϊΐετοι. ταρὼ Κυρίου, παρὰ Κυρίου 

δυνάμεων Οοάεχ τπυ5 ϑεγρὶ. ἐπὶ πᾶσαν] κα 308. 
ΧΧΙΠΠ. καὶ ἀκόετε 13] και ἀκεσατε 86, τού, 233. (3ο:. υἱ νἱάε- 

τ.) ΑΙεχ. καὶ ἀχϑετε, αχβεέτε 87) 97. Αἰά. 
ὠκδβετε---προσέχετε] αὶ οὔπὶ ἰαιεγπιθά. 23. 
σατε 433. (301. υἱ μρθωσυ 

Οομπρρὶ. 

ΧΧΙΝ. τὴν ἡμέρα»] κα τὴν 87. ᾿ἀροτριάσει ὃ ἀριτριῶν] μέλλει ὃ 
αρότριων ἀροτριᾶν 22, 24) 26, 41) 40, 86, 87, 91, 198, 228. (πρὶ. 

ΑἸά. Αἰεχ. μελλει ανϑρωπος ὁ ἀροτριων 36. μέλλει ὁ ἀνϑρωπὸς ἡ 
αροτριων ἀροτριαν 48, 90, 144. 147, 3.98. μέλλει ὁ ἀνϑρωπος αρο- 
τριᾶν κι. μελλει ὁ ἀνϑρωπος ἀροτριῶν ἀροτριᾶν 62, 93.. ὃ ἀροτριὼν 
ἀροτριαν 97, 1Ιοό. μελλη ὁ ἀνϑρωπος ὁ ἀροτριων ἀροτριᾶν 233. μελ- 
λη ὁ ἀροτριὼων ἀροτριᾶν 301. μέλλει ὁ ἀροτρίων 300. ᾿ ἢ σπόρον] εἰς 
σπορον 22, 36, 48, 93; 144, 147, 308. οὐ σπορον 26. εἰ σπορον 62. 
ποροετοιμάσει] Ῥγδοπη. ἢ 22, 36, 48, 62, 93, 144, 147, 308. ετοι- 

μᾶσει 23. τροετοιμᾶσαι 245) 228, 300. Οὐμρί. ΑἸά. ετοιμᾶσαι 
41. πρὶν ἐργάσασϑα!)} τρινὴ ἐργασασϑαι ΧΙ]. τροεργάται 22, 

436, 48, 62, 93, 144, 147: 408. ὑμῖν ἐργασασϑαι το. ἀπίεφωαπι 
2γαραγεὶ Ἡΐϊετοθ. τὴν γῆν] Ἐ ἀντοῦυ 22, 36, 48, ς΄, ὅς, 90, 93: 

1445 1479 308. 
ΧΧΥ. Οὐχ, ὅταν ὁμαλίσῃ] κα και ὁτᾶν ομαλισῃ 111. χαὶι οταν αυ- 

τῆς ομαλισὴ (22. υἱ νἱἀεῖυγ) 26, 48, ς1, 90, 93, 1Ιοός 144, 308. 
ἢς, πῇ ομαλησει, 62, 147. καὶ οὐχ οτὰν αὐτῆς ὁομαλισὴ 233. οὐχ 

οταν ὁομάλησεςι 301. οὐκ ἄν πρῶτον ὁμαλίσει 13 Οοάΐοεβ δεγρὶ!. τὸ 
τυρόσωπον αὐτῆς} αὐτῆς το Ὡροσωπον ΧΙ], 41, 86, 87, οἵ, 97, τού, 

228, 101, 309. ΟΟΙΏρΡ]. ΑΙοχ. α αὐτῆς 22, 36, 48, ξΙ, 62, 90, 93: 
233,) 308. τότε σπείρει μικρὸν) τοτὲ μικρὸν σπείρει 22, 36, 48, ςῚ, 
62, 90, 1445) 1479 308. τοτε σπερέει μιχρὸν 26. τότε μιχρὸν σπερει 
93. τότε σπειρει εἰς αὐτὸν τού. μικρὸν τος, 302, 30ς. πρῶτον 
σπείρει μικρὸν ΑἸεχ. μικρὸν --σπείρει 22} α οὐπὶ ἱπτεγπχθά. 233. 

μελάνϑιον] γἱὰ Ἡΐετοη. ἢ κύμινον] καὶ κυμινον ΧΙ], 26, 40, ς1» 

62, 86, φρο, 93, τού, τ44, 147» 1οϑ, 402, 3ος, 306, 208. ΑΙεχ. καὶ 
πάλιν σπείρει] και πάλιν σπερεῖ 93- και σπείρη 301. δδθεῖ σπείρει 

ἴῃ οΒδγ. πηϊπογε Αἰεχ. καὶ κέγχρον] α 26, 41, 49, 86, 87, 91, 97» 
τού, 198, 228, 301, 306, 309. Οοτηρὶ. ΑΙεχ. ἐὲ πιέδέωπι Ἠϊΐετοη. καὶ 
ζία») και ῥειαν 46, 48, οο, (93. {γ1140. εἰ ρυπέι!5 ποίδϊ.) τού, 144, 

308. χαὶ ζιὰν 147). “Ἔ αὐτοῖς 301. χαὶ ζεταν (πιαγρ,. ζειαν) 390, 
εἰ γαν Ἡϊετοη. 

ΧΧΝῚ. κρίματι Θεξ σου] Θεξ χριματι (οπιῃο σου) 90,144», 
3.08. ΘΕεῖ σου] α σου 22, 23, 36, 48, 62, 93» 109, 147), 233», 301», 

202. 
ΧΧΥῚΙ. καϑαίρεται] καϑαιρεῖται 144, 2538. ουρήι ΑΙά. τὸ 

μελάνϑιον) α τὸ (οπηρί. περιάξει͵ περιάγει 24. κα 93. ἐπὶ τὸ 

κύμινον] πέρι τὸ κυμινον 26, 93- . ἄλλα ῥάδδῳ τινάσσεται] αλλὰ 

ραδδω εἐκτινασσεται ΧΙ], 26, 4:1, 49, 86, 87, 917) 97» 104, τού, 198, 

228, 301, 306. Οοπιρί. ΑἸεκ. τὸ δὲ κύμινον] -“Ἐ ἐν βακτηρία 22. 

Ἢ βακτηρια 46, 48, ξ1, 62, 90, 93, 1445). 1479 (228. υἱ ν] ἀεῖιγ) 23 3. 

408. (ΑἸοχ. (Ὁ Χ ἴῃ ομαγδέξ. τηϊποσο.) 

Ο 

καὶ 

καὶ ἀκδετε 29} και αχδ- 

τὰς λόγες μ8}] τῶν λογων μὲ 62, 147." 

ταὶ ἀκΆσΕΤΕ 90. 



ΗΣΑΙΑΣ. 
Ν 

Καὶ ταῦτα παρὰ Κυρίου σαξαὼν ἐξῆλθε 
’ ΄ 

τὰ τέρατα" βελεύσασϑε, ὑψώσατε ματαίαν “σαρὰἀχλήσιν. 

ΟΥΑΙ ᾿Αριὴλ σόλις, ἣν ἐπολέμησε Δαυΐδ' συναγάγετε γεννήματα ἐνιαυτὸν ἐπὶ ἐνιαυτὸν, φά- 

ψεσϑε, φάγεσϑε γὰρ σὺν Μωᾶξ, Ἐχϑλίψω γὰρ ᾿Αριῆλ' καὶ ἔςαι αὐτῆς ἢ ἰσχὺς καὶ ὁ αλᾶτος 

᾿ ἐμοί. Καὶ χυχλώσω ὡς Δαυὶδ ἐπὶ σὲ, χαὶ βαλῶ περὶ σὲ χάρακα, χαὶ ϑήσω περὶ σὲ πύργους, 

Καὶ ταπεινωϑήσονται εἰς τὴν γῆν οἱ λόγοι σα, χαὶ εἰς τὴν γῆν οἱ λόγοι σα δύσονται' χαὶ ἔσον- 

τᾶι ὡς οἱ φωγθντες ἐχ τὴς γῆς ἡ φωνή σε, χαὶ πρὸς τὸ ἔδαφος ἡ φωνή σὰ ἀσϑενήσει. Καὶ ἔςαι 

ὡς χονιορτὸς ἀπὸ τροχβ ὁ αλϑτος τῶν ἀσεδῶν, χαὶ ὡς χύδς φερόμενος τὸ π'λῆϑος τῶν χαταδυνα- 

ξευόντων σε, χαὶ ἔςαι ὡς ςιγμὴ παραχρῆμα Παρὰ Κυρίου σαξχών" ἐπισχοπὴ γὰρ ἔςαι μετὰ 

βροντῆς καὶ σεισμδ χαὶ φωνῆς μεγάλης, καταιγὶς φερομένη, καὶ φλὸξ πυρὸς χατεσϑίεσα. Καὶ 

ἔξαι ὡς ἐνυπνιαζόμενος καθ᾿ ὕπνες γυχτὸς, ὁ πλδτος ἁπάντων τῶν ἐσνῶν, ὅσοι ἐπεςράτευσαν ἐπὶ 

᾿Αριὴλ, καὶ πάντες οἱ ςρατευόμενοι ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ππτάντες οἱ συνηγμένοι ἐπ᾿ αὐτὴν, χαὶ οἱ 

ϑλίδοντες αὐτήν. Καὶ ὡς οἱ ἐν τῷ ὕπνῳ ποόΐνοντες χαὶ ἔσθοντες, χαὶ ἐξαναςάντων, μάταιον τὸ 

ΧΧΥ͂ΙΙ. Μετὰ ἄρτου] ργαετυτε. καὶ 22, 48, ς 1) 62, 90, 93; 144. 
147, 398. βρωθήσεται] βληϑήσεται (γ]180. βλη ριπέϊί8 ποιεῖ.) 93. 
ἐγὼ εἰμιι} αὶ εἰμι ΧΙ], 23, 24) 41, 40, 93» 1045) τού, 108, 233, 301, 
409. Αἰά. Αἰεχ. κα 22, 36, 48, ς1,) 62, 90» 144, 1479 308. λέγω ο1;, 

239, 306. ἐγώ εἰμι ὑμῖν ὀργισϑήσομαι} ἐγω οργισϑησομιαι ὑμῖν 87, 
228. Οοπιρί. ἐγὼ εἰμι ὀργισϑησομαι ὑμῖν 97. ἐγὼ οργισϑησομαι 
109. 302, 3ος. ἐγὼ ὀργίζομαι ἐφ᾽ ὑμᾶς ϑϊαν. Μοίᾳ. καϊαπατή- 
σει ὑμᾶδ] καϊαπατηση ὑμᾶς 1το4.) 301. 

ΧΧΙΧ. παρὰ Κυρίου σαδαὼ 9] “αρα Κυριβ Θεξ σαδαωϑ 41. ἃ 

Ῥοπιὶπο Ἡϊεῖτοθ. τὰ τέρατα] τὰ τέρατα ὅ2, 3ος. κα τὰ 87. τὰ 
ἐργώ 1το8. βελεύσασϑε] βελευσατε 93. αταίαν παράκλησιν» 
Ῥγατηϊτ, τὴν το8. -Ἐ ὑμῶν 8 Οοάϊοεϑ δεγρὶϊ. 

1. Οὐαὶ ᾿Αριὴλ πόλις] και πολις Αριηλ ΧΙ], 24) 26, 41, 87, οἵ, 
97. 104, 198, 228, 301. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Αριηλ 5 Τογῖρξ. 22,23, 
ξῖ,) 2, 90, 93, 144, 1479 302, 308. καὶ πολις Αριηλ (οοῖτ. βῴΐν 80 
41. τ.) τοό. ἑαὶ πόλει ᾿Αριὴλ ΟΘεοτρ. Ζς «ἀγιεὶ “Αγιοὶ εἰοίίας Ἠϊετοη. 
ἣν ἐπολέμησε Δαυίδ] ἣν Δαυιδ ἐπολέμησε ΧΙ]], 22, 24., 26, 36, 48, 6, 
87, 90, 91), 93» 97» 1045 1ού, 144, 147, 198, 228, 233, 301, 206, 

308. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Δαυίδ] -ξ- ὅτι αἱ ἑορταὶ ἐκκυλισϑήσονται 6 (ο- 
ἀἶοες ϑεγρὶ. συναγάγετε---ἐπὶ ἐνιαυτὸν] αὐὐἰάίεες εἰ ἀππης αὐ ἀππειρε ς 
 ϊεπιπίίαίες ευοίμικε μμπι. ΜΡ. ἐνιαυτὸν ἐπὶ ἐνιαυτὸν] -{- εορται 
συγχρεσθϑησονται 22, 36, 48, ς΄, (62, 147. ἴογ. εορταις) 90, (93. 
Ρυπέξ!ς. ποῖδι.) 144. 298. ἑορταὶ συγκρεσϑήσονται (Ὁ δέ ἴῃ 
ομαγαξξ. πηίπογε) ΑἸεχ. φώγεσϑε, φάγεσϑε γὰρ] φαγεσϑε γαρ ΧΙΙ, 
,327) (24, 41τ. υξ νἱἀσιι) 26, 6, 48, ςτ, 86, 9ο, (93. υἱ νἱἀετυτ) 104. 
τού, 1445) 147» 108, 228,233, 301, 206, 208, 209. ΟΟμρΙ. ΑΙά. φα- 
γεσϑαι ἰληταπ 62. α φαγεσϑε γὰρ 302. φάγεσθε, φάγεσϑε γὰρ 
σὺν Μωαξ], φάγεσϑε γὰρ σὺν Μωὰξ ὅιδ “ὁ ΑΙεχ. εογιξάϊις : ξοπμξο΄ 
ἰδεῖς ἐπῖσι εὐ οαό. Ἡϊ]οτοι. 

Π. ᾿Εκϑλίψω γὰρ] ἐκϑλιψω δὲ 42, 48, ξ1,) 62, 900, 93.» 144, 1479 
308. εἐκχλέιψω γαρ3ο1. Ἐχϑλήψω γὰρ ̓ Αριήλ] ἐκϑλιψων ἀραριηλ 
(4) τοό. 

ΠῚ. Καὶ κυκλ. ὡς Δαυὶδ ἐπὶ σὲ] καὶ κυκλ. σὲ ὡς Δαξὶδ ϑίαν. 
Μοίᾳ. καὶ βαλὼ] καὶ βάλλω οἵ. και τεεριδαλω τος, 302, 3ος. 
χῶϊ κυκλώσω (οπηρΙ. περὶ σὲ 1] ἐπὶ σε 23, 26, 62, (93. ἀυ. Δῃ 
ΡΓΙῸ πέρι σε {ξουπά.) τοό, 1.7, 198, 296. εἰς σε 49, 91) 104, 300. Οοπιρὶ. λ 87,97, 228. χώρακα] ρτγατηπί. εἰς 87, 97, 228. καὶ 
Μϑήσω] καὶ οἰκοδομήσω ϑησω 24, 87, 97, 104» 228. Οοἴηρὶ. καὶ οἱκο- 
᾿δομησω, καὶ ϑήσω οἱ. ΑΙά, και οἰκοδομήσω 3909. περὶ σὲ 2} ἐπι 
σε 111,23, 24) 62, 87, 97, 1οθ,"147, 228, 201, 206. εἰς σὲ 104. 

Ιν. Καὶ ταπεινωδϑήσονται---λόγοι σου 13] και ταπεινωθήσονται οἱ 
λογοι σοὺ εἰς τὴν γὴν (ἈἩα{ι, ἴῃ ππᾶγρ. ΤΡ ᾿ς καὶ ταπεινωθηση εκ γης 
λαλήσεις) ΧΗ. εἰς τὴν γὴν 1]. 24. εἰς τὴν γῆν οἱ λόγοι σε τ] 
9, λόγοι σοὺ εἰς τὴν γῆν 41, 87, ΟἹ, 104, τού, 198, 228, 3ο1, 306, 300. 
Ο(ὐομρΡΙ. ΑἸεχ. οἱ λογοι σοὺ εἰς τὴν γὴν κατω 86. οἱ λόγοι σου 15] 
Ἤ κάτω, και ταπεινωϑησονται εἰς τὴν γὴν λαλήσεις 22. “Ἐ καὶ τα- 
πεινωϑήσει εἰς γὴν λαλήσεις 2 1. Ἔ κατω, καὶ ταπεινωθησὴ εἰς τὴν 
γὴν, λαλήσεις 36, 48, ς΄, (62, 147. υἱ νἱάειιγ) 90, 93. 144) 308. 
Ἔ και ταπεινωσησή εἰς γὴν λάλησεις 109, 202, 30ζ-. πε κατῶ, και. 
εἰς Τὴν γὴν λαλήσει σε 233. καὶ εἰς τὴν γὴν] α ἕξις 93- οἱ λόγοι 

σου 2] σου 36. οἱ λόγοι σον δύσονται] καταϑυνησονται οἱ λογοι 

σου 93. ϑύσονται] καΐαδυσονται 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 144, 147» 
222. καὶ ἔσονται) καὶ ἐςαι ΧΙ], 22, 23, 24) 26, 36, 41, 48, 49, ς1, 
όὅ;, 86, 87, 90, (οι. υἱὲ νἱάἀεἴιγ) 93» 104, τού, τος, 144, 142, 198, 

233, 301) 202, 3ος, 306. Οομρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. δῖαν. Μοίᾳ. ὡς οἱ 
φωνᾶντες} ὡσεί φωνεντες ὅ2ὼ. ἐἔκχ τῆς γῆς} λα τῆς 41. 

Ν. Καὶ ἔςαι] κα καὶ 222. απὸ τΤροΧῈ] ἀπὸ τοιχὰ 22) 48, 51» 
233, 308. απὸ τυχξ ([ς) 23, 144- τῶν ἀσεξδὼν] -ἰ- πάντων 22, 
46, 48, ς1,) 2, 90, 1445 147, 233. Ἔ απάντων 93. καὶ ὡς χνᾶς 

η ΚΕΦ, 

| δ ͵ » ψὰρ εἰο τὸν αἰῶνα ἐγώ εἰμι ὑμῖν ὀργισϑῆ 
λάγϑιον, τὸ δὲ χύμινον Μετα ἄρτα βρωθήσεται" οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα εγὼ εἰμι ὑμῖν ὀργισϑῆσο- 

μα! ὅδὲ φωνὴ τῆς πικρίας μου καταπατήσει ὑμᾶς. 

ΧΧΨΠΙΙ. 

28." 

φερόμενος] - ὑπὸ ἀνέμου 22, 36, 48, ς1) 62) 90, 144) 147, 228,233, 

3098. μεκὶ ζαυϊϊα φωα ταρίμιν Ἡϊετοθ. τὸ πλῆσος τῶν καταδυνα- 
ςευόντων σε] μαθεῖ ἴῃ πιᾶγρ. {Ὁ δέ ΧΙ]. κα 26, 40, 87, 97» 104, τού, 
198, 301, 3ο6, 3099. Θεοῦ. τῦλῆϑος τῶν ϑλιψαάντων Οομηρὶ. θεὲ 
(δ Χ ἰπ οδδγ. τωΐῃ. Αἰεχ, καταϑυνας. σε] καταϑυνας. σα “4. καὶ 
ἔςαι---σαδαώϑ᾽ ἰῃ σοχη. ἴε4.} ἐγίφψμε τπ ρωπῶϊο γερεπίς ἃ δ οπεῖπο (α- 

ὀαοίά : Ἠϊετοθ. τπάραχρημα] κα 25, 36, 48, 41, 62, 90, 144) 147» 
4098. 

ΨΙ. ἐπισκοπὴ γὰρ ἔγαι] - αὐτης 22, 36, 48, ς 1) ό2, 90, 93, 144 
147. λέξαι τοό. μετὰ βροντῆς] μετὰ κραυγῆς 1Π1. ῥγατμϊῖ. οὐ 
ιοό. καὶ φωνῆς μεγάλης] και φωνὴ μεγαλὴ 23, τοῷ,.302») 30ζ. 

καταιγὶς φερομένη] και καταιγιδὸς φερομένης 25, 48, ξ1, 62, 90, 144. 
147.) 233) 308. ργφπτί. χαὶ 26. καταιγιδὸς φερομένης 36, ο1. 

καὶ φλὸξ τυρὸς] καὶ φλογὸς ὥνρος 22, 46, 48, ς1, 62, 90, 93, 144. 

233, 3098. καὶ φεγίος πυρος 14). λ πυρὸς 3.06. κατεσϑίυσα) 
κατεσθϑιασὴς 25, 36, 48, ς1,) 62, 90, 93») 144. 1479 233» 308. ; 

ΝΙΙ. Καὶ ἕςαι---νυχτὸς, ὃ πλδτος] Εἰ ἐγεπ φμονποαῖο οἱάεπίὶς (Όπι- 

"ἶμπι ποῦϊε ἀξία Ἡϊΐετοῦ. ὡς ἐνυπνιαζόμενος] ὡς ὁ ενυπνιαφομενος 
22, 24, 36, 41, 48, 40. ς1) 86, 93, τού, 144, 198,233. (οΠ}Ρ]. ΑΙεχ. 

καϑῶως ἐνυπνιαζομενος 306. καϑ' ὕπνες} εν νπνω (Χ]11. ππᾶῦρ.. υἱ ἴπ 

ἘΔ.) 24, 26, 41, 499 86, 87, 97, 1το4φ, τού, 198, 228, 200. (οπ)ρ!. 
ΑΙά. καϑ' ὑυπνου 90, 144. καϑ' ὑπνον 93, 308. ενυπνιὼω 3201. ἐνύ- 

νυκτὸς} κα (ΧΙ]. δἀϊοτῖρι. πιᾶγρ. (Ὁ 54) 24) 26, 41,49, 
86, 8), 97. 104, 1οό, 144. 198, 228, 3οό, 3099. (πρὶ. ΑἸά. Βιαδεὶ 

(Δ κα ἰπ οβαγαᾶι. πιΐπογε Αἰεχ. οπάντων τῶν ἐϑνῶν] των ἀσεδων 

τσαντων ΧΠΙ. τῶν εϑνων πονΊων 26, 41) 40. 86, 87, 97» 104) τού, 228, 
309. Οοἴηρῖ. ΑΙεχ. ταϑΐων των εϑνων 62, 147, 233» 301. ἐπεςρά- 

τευσαν---οἱ ςρατευόμενοι] κα οὐπὶ ἱπίεττπεά. 301. ἐπὶ ΑρΙὴλ] ἐπὶ 
Ισραηλ 1Π|,(ΧΠ]. τρᾶγρ. ἐπὶ [λῆμ) 24, 26, 40, 875 το4, τού, 3οό, 309. 
ΑΙΑ4. ἐπι Ἱερουσαλήμ 22, 23, 36, 48, ςτ, 62, 86, 93, 97. 109, 147. 

228, 233, 302, 3ος, 393. ἐπὶ ᾿Αριὴλ---οἱ ςρατευόμενοι] καὶ οἴπὶ ἴῃ- 
τεγπιθά. 90, 144, το. οἱ ςρατευόμενοι]) οἱ ςρατευσαμενοι. ΧΙ], 24, 
26, 86, τοφ, τού, 228, 306. (πρὶ. Αἰεχ. οἱ ἐπανιςάμενοι 36, 48, 

ξι, 62, 93» 147. 233. ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ)] ρταβυηϊεῖ. ἐπὶ Ἰσραηλ. 36. 
ἐπι Ἰσραὴλ 48, κι, ὅς, (93. υἱ νἹάἀεῖιγ) 147» 233. ἐπι Αριηλ τοῦ. 
302, 305. αἴ44.- καὶ σταντες-ἰπ᾿ αὐτὴν] α οὐπὶ ἰηίοτηγεά. 26, 

90, 144. ἐπ᾽ αὐτὴν] ἐπ᾽ Ἱερεσαλήμ, 21, 48, ς1,) 62, 93, 147) 233. 
καὶ οἱ ϑλιδοντες} «οἱ ΧΙ], τού, 2ο6. διαθεῖ οἱ, ἴῃ οἶδΥ. πηΐηοτε Δίοχ. 

καὶ οἱ ϑλίξοντες αὐτήν] αὶ (λαΐοτίρι. ἱπ πιατρ.) 49. 

ΝἼΠ. Καὶ ὠς} καὶ ἐσονται ὡς ΧΙ], 22, 23,24. 26, 36, 41, 48, 

49. 51) ὅ3, 86, 87, 90, 93» 97» 104» τού, Ιο9, 144) 1479) 108, 228, 

233. 301,,302, 3ος, 306, 3ο8, 309. (οπιρὶ. Αἰεχ. (ὐεοῦρ. Εἰ ἐγωπε 

“νιον ΑΪΙοχ. 



ΗΣΑΙΑΣ. 
΄ ΚΕΦ. ΧΧΙΧ. 

ἐγύπνιον: χαὶ ὃν τρόπον ἐνυπγνιάζεται ὁ ὁ διψῶν ὡς ὁ τίνων, χαὶ ἐξαναςὰς ἔτι διψᾷ, ἡ δ Ψυχὴ 

αὐτῇ εἰς χενὸν ἤλπισεν" ὅτως ἔςαι ὁ πλδτος τῶν ἐθνῶν «άντων, ὅσοι ἐπεςράτευσαν ἐπὶ τὸ ὅρος 

9. 10. 

11. 

15. 

Σιών. Ἐχλύνητε χαὶ ἔχςητε, χαὶ χραιπαλήσατε οὐχ ἀπὸ σίχερα δὲ ἀπὸ οἶνΒι, “Οτὶ τπεπότιχεν 

ὑμᾶς Κύριος πνεύματι καταγύξεως, χαὶ καμμύσει τῆς ὀφϑαλμὲς αὐτῶν, χαὶ τῶν προφητῶν αὖ- 
τῶν, χαὶ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν, οἱ ὁρῶντες τὰ ἀρεῖς Καὶ ἔςαι ὑμῖν τὰ ἑήματα “π“ἄντα ταῦτα, 

ὡς οἱ λόγοι τᾶ βιδλίου τῷ ἐσφραγισμένου τότε, ὃ ἐὰν δῶσιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ ἐπιςαμένῳ γράμμα- 
τὰ, λέγοντες, ᾿Ανάγνωνι ταῦτα" χαὶ ἐρεῖ, Οὐ δύναμαι ἀναγνῶναι, ἐσφράγιςαι γάρ. 

7 ΝνΝ ’ φ 3 ρὸ 3 7 ᾽’ 7 ν 2. .ο 5. ἢ 9 ἢ 

ϑήσεται τὸ βιδλίον τᾶτο εἰς χεῖρας ἀνδρώπου μὴ ἐπιςαμένου γράμματα, καὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ανά- 
ἰδὲ ν..ϑΡ»ϑ.»ϑ9ϑ ρὸ 3 3 

Ὑνωνι τῶτο" καὶ ἐρεῖ, Οὐχ ἐπίςαμαι. γράμματα. 

Καὶ ὃδο- 

Καὶ εἶπε Κύριος; Ἐγγίξει μοι ὁ λαὸς ὅτος 

ἐν τῷ εύματι αὐτῷ, χαὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἡ δὲ χαρδΐα αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ 
, ἐμδ' μάτην δὲ σέεξονταί Με, διδάσχοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων χαὶ διδασχαλίας. Διατϑὅτο ἰδὰ 

ππροσϑήσω τῇ μεταϑεῖναι τὸν λαὺν τϑτον, χαὶ μεταϑήσω αὐτὲς, χαὶ ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σο- 
φῶν, χαὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν χρύψω. Οὐαὶ οἱ βαϑέως βελὴν ποιδντες, καὶ αὐ διὰ Κυρίδ' 
2: ́ς. ς » ρ ἐν “" Ἂν 2 Ζ Ἂν 5. ΝΣ)» ὦ ΄ε,ἤ 
δα! οἱ ἐν χρυφῆ βουλὴν τπσοιδντες, χαὶ ἐςαι ἐν σχότει τὰ εργὰ αὐτῶν" χαὶ ἐρουσι, Τὶς εὥὡρακεν 

εαι Ἡϊετοθ. οἱ ἐν τῷ ὕπνῳ] α τῳ 24, 41, 49, 86, 87, τού, 198. 
Οὐρὶ. ΑΙεχ. οἱ ενυπνιοντες 301. τίνοντες} τείνωντες 22, 41, 48, 
49, ξ1) 93» 104) 144. ΑΙεχ. κα 3091. σίνοντες καὶ ἔσϑοντες] ἐσϑιον- 
τες καὶ ὥινοντες 147. καὶ ἔσϑοντες]} καὶ ἐσϑίοντες 22, 24, 26, 41, 

48, ςτ, 86, 9ο, τοό, 144, 398, 406. καὶ ἐξαναςάντων] -[- αὐτων 
ό;, 147, 399. μάταιον τὸ ̓ ἐνύπνιον] μάταιον αὐΐων το ἐνυπνιον ΧΊ], 

24.) 26, 41, 40, 87, 104, τού, 198, 228. ΟΟπρΡ]. ΑΙεχ. -Ἑ αὐΐων 22, 
48, ςι, 62, 90, 939 144, 147, 233,) 302, 208. Οδοῦρ. ματαιον αυ- 

τῶν τὸ ἐνυπνιον αὐΐων 86.Ὑ ὡς ὃ τίνων] α ὁ ΧΙ], 26, 49, 104) 100, 
198, 302, 296, 299. και τινων 24. ΟΟτρὶ. εἰ ὀίδίέ! Ἡϊοτοη. καὶ 
ἐξαναςἃς} και ἀναξὰς ὅλ, 147. εἰς κενὸν] εἰς καινὸν 62,301. ἅὅτως 

ἔςαι}] α ὅτως 93. τῶν ἐϑνῶν πάντων] πάντων τῶν εϑνων ΧΙ], 26,41, 

86, 87, 97. 104, τού, 1ο0, 228, 233, 301, 302, 300. (ΟΡ. ΑἸεχ. 

ἀπαντῶν τῶν εϑνων 42, 36, 48, ς1, 62, 90, 93) 144. 147, 3ο8. ἐπὶ 
τὸ ὄρος Σιών] ργβευηϊ, ἐπὶ Ἰερεσαλημ καὶ 25, 26, 36, 48, ς1, 62, 9ο, 

93) 1ού, 1445 147» 228, 233, 308. ΑΙεχ. Θεοσρ. ἐπὶ Ἱερουσαλημ, καὶ 

τὸ ορος Σιων 87, ο7. 104. ἐν Ἱερεσαλήμ Οὔρεῃ. 111. 47 ς. 

ΙΧ. ᾿Ἐχλύϑητε] ϑαυμάσατε 22. 48, (ς:. σοττ.) 62, 9ο, 93, 144, 
147, 333. 408. Ργαεπιῖτε. ϑαυμάσατε 26. εκαυϑήτε, 201. ΡΓΘΠΉ, 
καὶ Οεοῖρ. καὶ ἔχητε] α καὶ Οομρρὶ. καὶ 'κραιπαλήσατε] ρχα- 

αὐ. καὶ ἀπατηϑητε καὶ ὑπὲρ ἀπάτησε καὶ μεϑνεϑητε (80) οὐχ ἀπὸ 
οινου 22. Ῥγβοπτι, καὶ απατήϑητε καὶ ὑπεραπατήϑητε καὶ μεϑυσθητε 
οὐχ απο οινξ 365 (48. ἴ “Ὁ.) 925 233. Ργατηϊῖ. ἐδάεπι, οἰπὶ ἐσπα- 

τηϑητε ρίῸ ἀπατήϑητε, ξ1. 
οὐκ ἀπὸ οἱνξ 62, 90, 144) 1479) 308. κα χαὶ 109. Οἥρεῃ. 1]. 402. 

Ργϑεπῖεῖ. καὶ ἐξαπατηϑῆτε καὶ ὠπατᾶσϑε (Ὁ δξ 'π σβδγ, πηΐπ. ΑἸδχ. 
οὐκ ὠπὸ σίκερα] ργαταιῖτε. καὶ 22. δὲ ἀπὸ οἴνου] -[- κινουμένοι 22. 
46, 48, (ς 1. υἱ νἸάἀεῖιγ) 62, οο, 93» 144, 147,233, 398. (ΑἸΙεχ. (00 κκὰ 

ἴῃ οδιαγαξξ. ῃχΐποτε.) 
Χ. Ὅτι τεπότ. ὑμᾶς] ὅτι πεπότ. ἡμᾶς Οεοτρ. Εὲ ἀώϊε ἐἰϊὲς 

Ογρυ. Κύριος] 93. τυνεύματι κατανύξεως] τνευμα καανυξεως 
300. Μῥίνἑμιπι ᾿ταηίῥηπὅοπὶς ΟΥρτγ. τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν] τους 

οφϑαλμες ὑμῶν 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93; 1449 147,» 233, 398. καὶ 
τῶν τ “- ἐρχόντων αὐτῶν] κα οὔπιὶ ἱπϊετηεά. 9ο, 144, 298. καὶ τῶν 
προφητῶν αὐτῶν] καὶ τῶν ἀρχόντων ὑμῶν 22, 48, ὕ4; 147, 233. κα 16, 

93. καὶ τῶν τοροφήτων ὑμῶν ς1. καὶ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν] καὶ των 
προφητῶν ὑμῶν 22, 48, 62, 147. 233. καὶ τῶν ἀρχόντων ὑμῶν 36, ξι, 

93- οἱ ὁρῶντες} τῶν ορωντῶν 22, 46, 48, 62, 9ο, 144. 147, 233, 2308. 
καοὲ ςι. ορωντῶν 93. τᾶ ὶ χρυπ]α] τα γλυπῆα 24. κα τὰ 228. 

ΧΙ. Καὶ ἔςαι ὑμῖν] καὶ ἐσονται ὑμῖν ΧΙ], 49, 86, 8), 979 104, ᾿ 
τοό, 300. (οπιρὶ. ΑΙεχ. καὶ ἐσοντῶι ἡμῖν 428. καὶ ἔσονται ΕὐὲεὈ. 

Ἰλεῦη. Ἐνδηρ. Ρ. 386.5 τῶ ῥήματα πάντα] παντα τὰ ρηματαὰ ΧΙ], 
24, 26, 41, 86, 8), 979 τοό, 228, 309. (ὐορ]. ΑΙοεχ. α τάντὰ 23» 

93. 104. οἱ λόγοι ὅτοι Ἐπΐεῦ. 1. οἷς. ΄ τάντα ταῦτα] κα ταυτα 26. 
τ. 36, το9) 144, 302. ὡς οἱ λόγοι] α οἱ ΧΙ]. τῇ βιδλία] α 198. 
τῷ βιδλίου τὰ ἐσφραγισμένον) τε ἐσφραγισμενου βιξλιου26. τῇ 
ἰσφραγισμένου τότε} α τετε 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93, 109, 144» 
1475.301, 302, 308, ὃ ἐαν---λέγοντες) φιοά ( φμίαεπι ἐοπιίπί {(εἱεπεὶ 
ἐπεγας ἀϊσείεγ ς ἨΠΔτ.. ὃ ἐὼν δῶσιν) ὃ εαν δωσει 232. ὃ εαν δωσουσι 

41. χαὶ ἐδωχαν 92. ὃ αν δωσιν 201. αὐτὸ] αὐτὼ 93, 144, 228. 
ἀνθρώπῳ ἐπιςαμένῳ] α ἀνϑρωπῳ 24. εἰς χειρᾶς ἀνϑρωποὺυ εἐπιςάμενου 
109, 302, 3ος. . λέγοντες} - αὐτω 422, 36, 48, ς1,) 62) 90; 93» 1445 

Ῥγϑετηϊτ. καὶ ἀπατήϑητε καὶ μεϑυσϑήτε,. 

147, 2339 2.8. καὶ λέξεσιν αὐτῷ τι Οοεΐοεβ δεγρὶὶ. ᾿Ανάγνωθι 

ταῦτα) ἀνάγνωϑδι δὴ ταῦτα (ουπὶ δὴ τιῦ Ἂ ἴῃ ομαγαέϊ. τηΐποσε) ΑἸδκχ. 
ἀνάγνωθε τᾶτο τι Οοάϊςες ϑεγρῖϊ. ἐσφράγιςαι γὰρ] δῇ το βιδλιον 26. 

ΧΙ]. Καὶ ϑυϑήσεται] ει, “αϑέμαγ ΗΙλν. τὸ ᾿βιδλίον τϑτο] 
α τὸ βιδλιον 26. καὶ ἐρεῖ τ᾿ - καὶ ἐρεῖ 291 α δἰτεσιῖγ. ουπὶ Ἰηϊεγτηρά, 
Οὐρεη. ἴϊ. ςτς. καὶ ἐρεῖ αὐτῷ] καὶ ἐρεσιν αὐτῶ 22, 23, 36,48, ξΙ, 
62, 9ο, (93. υἱ ν]ἀεῖιγ) 147,233» 393. ᾿Ανάγνωθ! τ8Τ0} αναγνωθϑι 
ταυτα 36, 48, δι, ό2, 90, 93, 147», 233: γρώμμαἶα} γραμμα 22. 

ΧΙ]. ὁ λαὸς ἅτος--- χείλεσιν] ὁ λαος ετος τοις χείλεσιν 46, 40, 

(86. δὐΐοτῖρε. πιᾶγρ. υἱ νἱἀείυτ, τῶ σομαᾶτι ὅζο. ἥπε εν ῥγϊ πιο) 87, ΟἹ; 
97. 198, 3οό, 309. [υ] 1. Μ. Ρ. 208. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 143. εἴ αἱ. Οδυγί- 
οἵξ. νἱ. 42ς. εἴ αἱ. ΟΥτῖ]}. ΑἸεχ. ἢ. δὶς. εἴ 41. ἅὅτος] στως 62, 301. 
ἐν τῷ ςόματι---καὶ ἔν] μαδεῖ {00 δὲς ἴῃ οἰιαταξξ, πηΐποτε ΑἸεχ, ἐν τοῖς 
χεῖλ. αὐτ. τιμῶσί με] τοῖς χείλεσί με τιμᾷ ΟἸεπι. Εοπ;. ἘΡ. 44 Οο- 
ἀπτἢ. 1ἷ. δ. 3. ὙΠεοάοτεῖ, ἱ. τςο2. ἐν τῷ ςσόματι αὐτὰ} δάίοτῖρε. 
τηλῦρ. (Ὁ Χς ΧΙ]. κα ἐν 22, 48, ςῖ,, 2, 90, 147. 233. ἔν τῶ φΌματι 
αὐτῶν 23. κα 26, 40, 301. Οεοῖρ. τὼ φςόμαᾶτι αὐτῶν 93,. τού, 144. 
τοις χείλεσι αὐτῇ (οοῖτ. τω σομᾶτι ὠυτῶν) 228. κα ἐν τῷ Οσπιρί. 
καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν] αὶ εν (22. εἴδῖ.) )ό. α καὶ ἐν 49. κα αἂυ- 

τῶν οἱ, 300. τοῖς χείλεσι Οοπιρί. ἔς, ργβειαο ἐν, Θδοῦρ, τι- 
μῶσί, με] φιλϑοσί με ΟΙδπ). Αἰεχ. ρΡ. 2οό. ἡ δὲ καρδία] κα δὲ 62. 
μάτην δὲ] μάτην γὼρ ΟΒιγίοί νἱ. 42 ς. εἰ 4]. Ογη!!. ΑἸεχ. νοὶ. νἱὶ. 
Ρατῖ. ἱ. Ρ. 118. δίϑάσκοντες ὅς. δὰ Άη. ςοπ|.] διδάσκοντες διϑασκα- 
λιᾶς ἐνταλμαα ανϑρωπὼν (23. ουπὶ κξ δηῖε διδασκοζες) 233. οἱ δι- 
δασκοίΊες διδασκαλιας ἐνταλμαῖα ἀνθρωπὼν τοό. διδάσκοντες καὶ δι- 

δασκαλιας ἐνταλμαΐα ἀνϑρωπὼν 3561. καὶ διδασκαλίας} α 26. 
κατ 144. διδασκαλίαν ΟΥτὶ}}. ΑἸοχ. 11. 21ς. 

ΧΙΨΝ. Διωτᾶτο ἰδὰ] α ιδὲὰ 2332. τροσϑήσω] λα 22. ῬΓΡΙΗΪΝΙ, 
ἐγω 409, 86, 8), 97. τού, 228, 300. (ὐοπ)ρ!. ΑΙεχ. τῇ μεταθεῖναι] 
τε μετατεϑηναι 24, όα5 (τοῦ. ἴοτ. μετατεϑειναι) 301. ἃ τῇῷἪ 302, 30ς. 
τὸ μεταϑεῖναν--καὶ μεταϑήσω) , οὐπη ἰηϊειτηθά, 87. καὶ μεταϑή- 
σω αὐτὰς} α αὐτᾶς (φἀϊοτίρι. 'π τπᾶγρ. ἃ ῥυπηα πι. αὐτες μεταθέσει) 
22. καὶ μεταϑήσω αὐΐον «4. -Ἐ μεταϑέσει 36, 48, ςτ, 62, 90, 93, 
144, 1479 228, 233) 32ο8, -Ἐ μεϑέσει (Ώς) 86. πιᾶτρ. καὶ ἀπολῶ] 
καὶ ἀφελῶ Τυϊη. Ματῖ. Ρ. 2ο1. τὴν σοφίαν] κα 87. τῶν σοφῶν] 
Ἔ αὐτῷ 22, 36, 48, ξ΄.) 90, 144. 1479 3208. (ΑἸεχ.- ἢ Χ ἴῃ Ἄσβαγδᾶ. 
ταΐπογθ.) -Ἑ αὐὔων 23, 93. [υΠίη. Μ. Ρ. 2.98. τῶν συνετῶν] -- αὖυ- 
τοῦ 22, 26, 48, ς1) 62, 90, 144) 147, 308. (ΑἸεχ. πὉ ΧΟ ἴῃ ομαγδέϊ. 
τη.) Ἐ αὐῇων 23, 93. Τυδίη. Μ. Ρ- 202. κρύψω] αϑετησω 301. 
ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 329, 647. ΤὨεοάοτεῖ. 111. 1.70. 

ΧΥ. Οὐαὶ οἱ βαϑέως] βαν τοῖς βαϑέως 22, 36, 48, όω, 90, 93; 
144, 147, 233. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 5αἱι οἱ βαϑειαν 24, 87, 915 97. 228, 300. 
ΑΙά. ἐαὶ βαϑεῖαν ΟοηρΙ. βελὴν τοιᾶντες 13] βελην τοιδσι 22. 
ποιεσι βουλὴν 46, 48, 62, 90, 93. 144.» 147, 233» 308. ὅς, πἰἢ τοι- 
ἥσεσιν, ϑῖαν. Μοΐίᾳ. τ. ς1. καὶ οὐ διὰ Κυρίου] και οὐ δια Κυριον 
147. κα Ηϊεοη. δαὶ οἱ 25] δαὶ 22) 48, ς 1) 62, 90, 93», 144» 233» 

408. κα 147. καὶ οἱ ἐν κρυφῇ βελὴν τοιδντες} α Ηἱετοπ. βελὴν 

ποιῶντες 22] -Ἐ χαὶι ου δια Κυριου τοό. ἐν σχότει] ἐν σχοτια 206, 

:οο. (202. εχ ςοΥτ.) τίς ἕ ἑώρακεν ἡμὰς} τις ἡμᾶς εωρακεν ΧΙΙ, 22, 

26, 36, 41, 48, ςι, ό2, 86, 87, 90, 91» 93» 97) τού, 1445 147» 1οδ, 

228, 233) 306, 308, 200. (οπιρί. ΑΙεχ. τίς ἡμᾶς ὁρᾷ ΟἸεπν. ΑἸεχ. 

Ρ.229ς. ἢ ἃ ἡμεῖς τοοιᾶμεν] αὶ ἢ 40. ἃ ποιεμεν οο, 144, 308. 



- 

᾿Ὶ 

ἬἭΠΣΑΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΣ, 

ἡμᾶς; καὶ τίς ἡμᾶς γνώσεται, ἢ ἃ ἡμεῖς ποιῶμεν; Οὐχὶ ὡς πηλὸς τῇ
 χεραμέως Ἄ0γις ἡ λὼ. τ6. 

μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι αὐτὸ, Οὐ σύ με Ἔπλάσον τὸ ΘοίηΝ δ" τὸ πο αὐτί; ὐ 

συνετῶς με ἐποίησας, Οὐκέτι μιχρὸν χαὶ μετατεϑήσεται ὁ Δίξανος, ὈρΥθ 60. ἕν Χέρμελ, καὶ 17. 

τὸ Χέρμελ εἰς δρυμὸν λογισϑήσεται; Καὶ ἀκόσονται ἐν τῇ ἡμξρᾷ ἐχείνη χωφοὶ λόγους βιξλία, 18. 

χαὶ οἱ ἐν τῷ σκότει, καὶ οἱ ἐν τῇ ὁμίχλῃ" ὀφθαλμοὶ τυφλῶν ὄψονται, Καὶ ἀγαλλιάσονται π]ω-- το. 

χοὶ “διὰ Κύριον ἐν εὐφροσύνη, καὶ οἱ ἀπηλπισμένοι τῶν ἀνϑρώπων ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης. 

Ἐξέλιπεν ἄνομος, καὶ ἀπώλετο ὑπερήφανος, χαὶ ἐξωλοϑρεύσησαν οἱ ἀνομᾶντες ἐπὶ κακίᾳ, Καὶ 20. 21. 

οἱ πποιᾶντες ἁμαρτεῖν ἀνϑρώπες ἐν λόγῳ" «πάντας δὲ τὸς ἐλέγχοντας ἐν πύλαις δρόσεῦμμα ϑή: 

σουσιν, ὅτι ἐπλαγίασαν “ἐπ᾿ ἀδίκοις δίχαιον. Διατᾶτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Ιαχωδ, 22. 
ὃν ἀφώρισεν ἐξ ᾿Αξραὰμ, Οὐ νῦν αἰσχυνθήσεται ᾿Ιαχὼδ, δὲ γῦν τὸ πρόσωπον μεταβαλεῖ. Αλλ᾽ 23. 

ὅταν ἴδωσι τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ ἔργα με, δ ἐμὲ ἁγιάσεσι τὸ ὄνομά μα, χαὶ ἁγιάσδσι τὸν ἅγιον 

Ἰαχὼξ, καὶ τὸν Θεὸν τ Ἰσραὴλ φοξηνήσονται. Καὶ γνώσονται οἱ πσλανώμενοι τῷ τονεύματι 24. 

σύνεσιν, οἱ δὲ γογγύζοντες μαϑήσονται ὑπακχέειν, καὶ αἱ γλώσσαι αἱ Ψελλίζουσαι μαθήσονται 

λαλεῖν εἰρήνην. 

᾽’ 3 ᾽ὔ 7 ΄ δ ᾽΄ Ν 3 δι 32 " -ς ϑή 3 ὃ ἣν Ὸ 

ΟὟΔΑΙ τέχνα ἀποςάται, λέγει Κύριος" ἐποιήσατε βουλὴν οὐ δι ἐμδ, χαὶ συνϑῆηχας οὐ ὁὰ τ τ. 
[ω ε ε 4 4 Ἃ᾽ Φ ᾿΄ 

πνεύματός μὲ, προσϑεῖναι ἁμαρτίας ἐφ᾽ ἁμαρτίας, Οἱ πορευόμενοι χαταξῆναι εἰς ΑἴγυπΊον, ἐμὲ 2. 
3 3 ἴϑι ρ ᾿» ε ΑΝ, 3 ὔ » ς΄, ξ .ω 

δὲ ἐκ ἐπηρώτησαν τῷ βοηϑησῆναι ὑπὸ Φαραώ, χαὶ σχεπασϑῆναι ὑπὸ Αἰγυπ)ίων. Ἕςαι γὰρ υμῖν 8:. 
ε ἡ , ͵ 3 ρὸ 2 Ψ Φ ΣΙΝ 3 ’ δὰ 

σχέπη Φαραὼ εἰς αἰσχύνην, χαὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπ᾿ Αἴγυπῆον ὄνειδος. “Οτι εἰσὶν ἐν Τάνει ἀρ- 4. 

Ἢ ΧΥῚΙ. Οὐχ ὡς πηλὸς] εχ, ὡς ὃ πηλος ΧΙ], 26, 40, ς1,62,86,9ρ1, ραηλ ΧΙ], 24, 26, 36, 41, 49, 86, 87, 97. τού, τοϑ, 228, 230, 301, 

93; 1ού, 147, 198, 301, 306, 200. Οοπιρί. ΑΙεχ. λογισθήσεσθε!] 4106, 300. Οοῃηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ: μεταξαλλει Ισραηλ ΟἹ. 

λογισϑησεται 301. τῷ τλάσαντι αὐτὸ] αὐτο ΧΙ], 22, 36, 41,,490,ὩἨ Ἔ τὰ Ἰσραήλ Οεογς. 

ει, 86, 87,91, 97, τοό, 198, 306. (οιηρί. τω τλασαντι αὐτὸν 147, ΧΧΊΙΙΙ. ᾿Αλλ ὅταν--ἔργα μου] δεά εμν οἱάεγῖ! Μἰ]ίος Λιος, ορέτα 

401. Βαθεῖ αὐτὸ ἰπ ομαγαέϊ, πίίπογε ΑἸεχ. Οὐ σύ με ἔπλασας] Νὼχα πιεα, Ἠϊετοθ.0 δὲ ἐμὲ ἀγιάσεσι) δι’ ἐμὲ αγιασωσι 65, 14]. τὸ 

[αῤίοπέον πιὸ γε ἢ Ἠϊετοη. με ἔπλασας] με ἐποιησας 26. ἔπλα- ὄνομά μου καὶ ἁγιάσουσι)] κα 147. τὸν ἅγιον Ἰακὼξ] τον αγιον τὰ 

σας---συνετῶς με] αὶ οὑπὶ ἱπίεγπηθά, 93. ἢ τὸ ποίημα] καὶ τὸ ποιῆμα Ἰἷἴακωβ 22, 48, ς1) 62, 90, 93, 147, 228, 308. τὸν οἱκον Ἰακωδ τού, 

46, 48, ς1,) 62, 90, 147, 398. ᾿ἢ τὸ ποίημα ὅζο. δὰ ἔῃ. σοτη.7 301. 4306. τον ἀγιον τῇ Θεξ Ἰακωδ 232. τῇ Ἰσραὴλ] α τὸ 93. 

τῷ ποιήσαντι) τῷ τποιήτῃ αὐτῷ 3 Οοὐΐοεβ δεῦρ. Οὐ συνετῶς] οὐ ΧΧΙ͂Ν. οἱ ττλανώμενοι τῷ πνεύματι] οἱ τω τυνευμαῖ!ι τολανωμενοι 

συνετὸς 62. κα συνετως 86ὅ.«ἀ Οὐ συνετῶς με ἐποίησας] Νοη με - ΧΠ1, 22,24, 26, 36, 41, 48, κι) 62, 86, 87, 9ο, ΟἹ, 93,97» τού, 1445 
εἶβὲ ἢ Ἡϊετοη. 147, 198, 228, 233, 3ο1, 208, 300. (πρὶ. ΑἸεχ. Θιάγπι. 4ε Τηη. 

Ο ΧΥΙΙ. Οὐκέτι μικρὸν] εχ! τι μικρὸν 22, 36, 48, ς1,)62,9ο0,1ο6, Ρ. τόο. μαϑήσ. ὑπακόειν] μαϑήσονται ἀκξεῖν το, 144, 30ς. καὶ 

144, 147, 228, 233) 308. οὐχ! ἐπὶ μικρον 923. - βραχὺ Ὁ κ( ἱἰθ αἱ γλῶσσαι] μαδεῖ [Ὁ “Ὁ 48. καὶ αἱ γλῶσσαι δίς δὰ ἢη. οοιι.} 
οἰδτ. υΐπογε Αἰεχ. καὶ μετατεϑήσεται] καὶ μεταϑήσεται Οοπρί. μπδρεῖ {00 “ὁ ΑΙεχ. αἱ ψελλίζουσαι} μαθεῖ αἱ δ᾽ “Ὁ 48... μα- 
ΑΙ4. καὶ μετατεϑήσεται ὁ Λίξανος] και ὁ Λιβανος μετατεϑήσεται ϑϑήσονται 29] ῥγρτηϊί. ταχυ 40. λαλεῖν εἰρήνην] Ἔ ταδὲ λεγει Κυ- 

147. εἰ εγῖ! Ψίδαπας Ἡΐετοθ. ὡς τὸ ὅρος τὸ Χέρμελ} ὡς ὁ Χερμελ ριος 144. 
ΧΙ]. εἰς τὸ ορος τὸ Χερμελ 306. ἐπ Ολαγηπεὶ Ἡΐετοθ. Χέρμελ 15] β π᾿ ν 
Χαρμελ τοό. Χεμελ (ἔς ᾿πῆτ8) 3561. καὶ τὸ Χέρμελ] καὶ τὸ ὁρος 1. Οὐαὶ τέκνα] ργαιῖτι. τὰ δὲ λέγει Κύριος 229 36, 48, ς1, 62, 
τὸ Χερμελ ΧΙ], 26, 41, 40, 86, 87, 91. 97. 1Ιού, 228, 3909. Οοτρ. 03, 144) 147, 233» 398. ὀποργάται] α ὈὨάγῃι. ἀε Ὑπῆ. Ρ. 244) 
ΑἸεκ. καὶ ὁ Χερμελ 22, 6, 9οο, (93. ὁ ρυπέε!5 ποῖδι.) 144, 147). καὶ. 281. λέγει Κύριος] ῥργαεηγῖεῖ. ταδὲ ΧΙ], 24, 26, 41) 40, 87, 915» 97» 
το ορος Χερμελ 108. Οεοζρ. 1ού, 198, 228, 301, 306, 300. (οιηρί. ΑἸΙὰ. (ΑἸεχ. ἰῃῖεγ ὉΠπΟο5.) 

ΧΥΤΙΙ. Καὶ ἀκέσονται] α καὶ ς΄. Καὶ ἀκάσονται---κωφο)] Αἴμδη. ἷ. Ζςτ. ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. ἷν. ς ςτ. εἴ αἱ. Οεοτρ. 83Ἃν. Μοίᾳ. αὶ 22, 
τότε ἀκέσονται κωφοὶ Ὑπεοάοτεῖ. ἰ. 1ς68. καὶ οἱ ἐν τῇ ὁμίχλῃ] οἱ 86, 48, ξτ, ὅ2, 90, 93) 144, 147, 232, 308. ἐποίησατε] ρτγαεπηϊ. οὗ 
ΧΙ]. ὄψονται] βλεψονται (ΧΠ. τηᾶγρ. τ ἰπ ἘΔ.) 24, 26, 86, τοό. οο, 144, 398. ργαπηῖττ. καὶ Οοπιρ. οὐ δι᾽ ἐμξ] μου δι᾽ ἐμου 93. 
ΑΙεχ. βλεψεσι 230, 306. ἐν ; τς οὐ δὲ τμὲ 147. ῥγδιντι. καὶ ΑἸεχ. καὶ συνθήκας] καὶ συνθήκην 

| ΧΙΣ, Καὶ ἀγαλλιάσονται] καὶ ευφρανϑήσονται 24. ττωχοὶ)] ὈΟοπιρὶ. εἰ ραδξμηι Ἠΐετοηυ. διὰ τῷ πνεύματός] κα του 396. τρο- 
οἱ τῆωχοι 58, 200. Οοπηρι. ΑΙά. καὶ οἱ ἀπηλπισμένοι] κα οἱ Οοπιρ. σϑεῖναι ὡμαρτίας] ργατηϊτῖ. τὰ 22, 36, 48, ς1, 90, 144, 233. 308. τα 
τῶν ἀνθρώπων] κε καὶ Ισραὴλ {00 ας ἴῃ οβάγαξε. τπηΐποτε Αἰθχ. ἐμ- προσϑηναι ἀμαρτιὰς 62, 147. ἔς, ἔπε τῷ, ΔΙ4. τροσθηναι ἀμαρτιαν 
πλησϑήσονται εὐφροσύνης] εὐυφρανϑησονται ἋΧΠ]. τηᾶγρ. [1 ᾿ς. πλη- 401. ἐφ᾽ ἁμαρτίας] ἐφ᾽ ἀμαρτιαις 26, 65, 87, 90, τορ, 147, 198, 
σϑησρήῖαι εὐφροσυνῆς 36, 48, ς1, 62, 90, 93, 147, 233) 398. κα εὖ. 201, 302, 106, 300. ΟΟπρὶ. Αἰέχ. Τυδπίη. Μ. Ρ. 2099. Δίβλδη. 1]. οἷξ. 
φροσύνης Οϑογρ. ἮΝ Π. Οἱ πορευόμενοι] οἱ ττονηρευόμενοι [υἱεῖπ. Μ. 1. οἴ. Οἱ το- 

ΧΧ. Ἐξέλιπεν] ἐξελειπεν 301. ἐξωλοϑρεύϑησαν] δάϊοτίρι. ππᾶγρ. ρευόμενοι---Φαραὼ] οἱ καϊαξαίνοντες ἐν τελοίοις εἰς Αἴγυπῆον τὰ βοηϑη- 
ΟΡ Χ ΧΠ. οἱ ἀνομᾶντες] ΡΓΩΤΗΪ . πάντες {Ὁ δἈξ ἴῃ ομᾶγ, πιποσε ϑῆναι ὑπὸ Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπήου, ἐμὲ δὲ οὐκ ἐπηρώτησαν. ᾿Ανεπι- 
ΑΙοχ. ἐπι κακίᾳ] ἐπι τῇ κακιῶ 62, 147. γράφου ἴῃ (αἴ. Νῖς. το. '. Ρ. τόοῷ. ἐμὲ δὲ δια. δὰ ἔῃ. οοη.] 

ΧΧΙ. ἁμαρτεῖν} αμαρτανειν τού, 301. . ἀνθρώπους] ἐν ἄνϑρω.ς. κ3ο6. ἐμὲ δὲ ἐκ-- Φαραὼ] εἰ γιὲ ποθ ἱπίογγοραβίς, μὲ ἀεείρί ες 

ποις 301. ἐν πύλαις ] εν κολρον 23. α3ϑούό. τρόσχομμα ϑήσασι!)Ἱ) απμχίϊίεσι α Ῥάαγαομε Ἡϊΐετοα. οὐκ ἐπηρώτησαν] οὐκ ηρωτῆσαν 11. 
κομαϑήσεσιν (Π6) 301. ὅτι ἐπλαγίασαν] και ἐπλαγιᾶσαν ΧΠ],25,, Τ7υπίη, Μ. 1. εἶ. τῇ βοηϑηϑῆναι] τε βοηϑηναι 301. ΟΟμΙρΡΙ. ἡ τῷ 
23, 26,41, 48, 40, ςτ, 62, 86, 9ο, 93, τού, 109, 144,147, 108, 2238, ΑἸΙά. καὶ σχεπασϑηναι---Φαραὼ ἷῃ σοχη. ἴ64.} α ουπῃ ἱπίεγπιθά, 201... 

2335) 301, 302, 3ος, 306, 300. Οοιηρὶ. ΑΙεχ. ἐπ᾿ ἀδίκοις] εν αὖ- ὑπὸ Αἰψγυπήιων] σκέπην Αἰγυπιων Τυϊίη. Μ. 1. οἷ. 
χοις ᾿ 41, 49, 51, 62, 86, 9ο, 93, τού, το9, 1445 147, 233, 230, ΠΙ. Ἔραι γὰρ ὑμῖν] α ὑμῖν Θεοτρ. σκέπη Φαραὼ] Ργαρτηϊῖ. ἡ 
ὦ»: 6Χ. ᾿ ἊΝ ΨΙΠ, 24, 26, 41, 499 625) 90, 915) 979 τού, τορ, 144) 147, 108, 228, 

ΧΙ. Διατᾶτο τάδε λέγει] διατετο οὐτῶς λέγει 26. ΡΓρουηΪ, 233, 301) 302, 308, 3090. Οομηρὶ. Τυδπίη. Μ. 1. οῖ. ἐπ᾿ Αἰἴγυπῆον] 
ΧΡ δ᾽, 97. θυ νυν αἰσχυνθήσεται] οὐκ αἰσχυνθήσεται 301. τὸ εἰς Αὐγυπῆον 26. επ᾽ Αἰιγυπῆιους 36, 48, ξῖ, 62, 90, 93, 144) 147), 

ἬΜΗΝ ΕΝ ἘΣ ο δη 22. 36, 48, 52, 62, οο, 93, 144) 147), 233,301. 233, 308. Τυδίη. Μ. 1. οἶς. ὄνειδος] ργεεπηῖς. εἰς ΝῚΙ]. 
εχ. {10 Χ Ἰῃ οσβαγαξῇ. πηΐμοτε.) 51ν. Μοία. μεταξαλεῖ ] - 1ἴσ- ΙΝ. ἐν Τάνει] ἐν Ταννη 26. εν Τίανοι ({Ὑ]18. ον ρυιηίῖ5 ποίαϊ.) 



ἩΣΑΙΑΣ. 
. ΚΕΦ. ΧΧΧ. 

τ: ̓ χηγοὶ ἄγίελοι ταογηροί. Μάτην χοπιάσουσι «πρὸς λαὸν, ὃς οὐχ χ ὠφελήσει. αὐτὲς εἰς βοήϑειανν 
6. ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην χαὶ ὄνειδος. 

ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ λόγιον τῇ Ἰσραήλ. 

εἶν. 1904. Οεογρ. δαν, Μοίᾳ. α 93. 

Η ΟΡΑΣΙῚΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤῊ͵ ΕΡΗ- 
εν ρ,"- 74... Ή [οἱ ' ΄ ἘΌΝ ’ ΄ ᾿" ᾿ ΜΩ,. Ἐν τῇ υλίψει. χαὶ τῇ ςενοχωρίᾳ, λέων χαὶ σχύμνος λέοντος, ἐκεῖθεν καὶ ἀσπίδες, χαὶ ἔχα 

Ε] 7 ' 3, 3 ᾿ ρω ᾿ ρ, 

γονα ἀσπίδων ππετομένων, οἵ ἔφερον ἐπὶ ὄνων χαὶ χαμήλων τὸν πλδτον αὐτῶν πτρὸς ἔθνος, ὃ οὐχ 

ἥ παράχλησις ὑμῶν αὕτη. 

΄ 3 ὕὔ 3 ΄ ἰδὲ ’᾽ Γω ὠφελήσει αὐτάς, Αἰγύπ]ιοι μάταια καὶ χενὰ ὠφελήσεσιν ὑμᾶς" ἀπάγ[ειλον αὐτοῖς, Οτι ματαία 
Νὺν ὅν χαϑίσας γράψον ἐπὶ πυξίε ταῦτα χαὶ εἰς βιξλίον, ὅτι ἕςαι 

εἰς ἡμέρας ταῦτα καιρῷ, χαὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. 
ε Ι ΄ . ρ 

Ὅτι ὁ λαὸς ἀπειθής ἐςιν, υἱοὶ ψευδεῖς, οἱ οὐχ 
ἠξάλοντο ἄχϑειν τὸν γόμον τῷ Θεδ' Οἱ λέγοντες τοῖς προφήταις, Μὴ ἀναγγέλλετε ἡμῖν, χαὶ 

τοῖς τὰ ὁράματα ὁρῶσι, Μὴ λαλεῖτε ἡμῖν, ἀλλὰ ἡμῖν λαλεῖτε χαὶ ἀναγγέλλετε ἡμῖν ἑτέραν πλά- 

γησιν, Καὶ ἀποςρέψατε ἡμᾶς ἀπὸ τῆς δδδ ταύτης" ἀφέλετε ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν τρίξον τᾶτον, καὶ ἀφέλετε 

Διάτδτο τἄδε λέγει ὁ ἅγιος τ ᾿Ισραὴῆλ, ΄Οτι ἠπειϑήσατε τοῖς 
Ζ ΄. .. 9 ᾿ δ 9 9 2 » -- 

λόγοις τᾶτοις, χαὶ ἡλπίσατε ἐπὶ ψεύδει, χαὶ ὅτι ἐγύγίυσας, χαὶ πεποιθὼς ἐγένε ἐπὶ τῷ λόγῳ 
΄ ᾿ “,͵οσοστπ ΜΝ ε . Ω, ρὋ ρὰ 3 ρῷ 

ιτότῳ, Δίιατᾶτο ἐςαι ὑμῖν ἡ ἁμαρτία αὕτη, ὡς τεῖχος τοίπ]ον πσαραχρῆμα πόλεως ὀχυρᾶς ἑαλω- 
Ζ΄ 4. ρὸ ’ ρὰ -Ὄ ρβῷ »“, . 

χυίας, ἧς ταραχρημα ππάρεςι τὸ σττῶμα' Καὶ τὸ “τῶμα αὐτῆς ἕςαι ὡς σύντριμμα ἀγγείου 
ὁςραχίνου, ἐχ χεραμίου λεπ]ὰ, ὥςε μὴ εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς ὕςραχον, ἐν ᾧ “αὖρ ἀρεῖς, χαὶ ἐν ᾧ ἀπο-- 

93. ἀρχηγοὶ] “Ἔ αὐτου 225 36, 48, 62, 90, 93, 144, 147, 228, 308. 
(ΑΙεχ. ὧὉ δ ἴῃ ομαγδέξ. πηθούθ) -Ἐ αὐτῶν 51. ἄγίελοι πονηροί ] 
και αγίελοι αυτε πόνηροι 22, 48, 62, 9ο, 144, 147, 308. ἔς, ἔπε και, 
26. ἔς, οὐ καὶ εἴ αὐτῷ {00 Χ ἴῃ ομιᾶγ. πιίμοτε, Αἰεχ. καὶ αγίελοι 
αὐΐων πονηροι, ξ1. καὶ αὐτὸ αγίελοι πονῆροι 93. Ργαεαηϊε, και Οεοζρ. 

οΟ ὟαΕε ὠφελήσει αὐτὰς] ὠφελήσει αὐτοῖς 142. εἰς βοήϑειαν] ετε εἰς 
βοηϑειαν τε εἰς ὠφελειαν Χ11, 24, 26, 41, 40, 87, 915 979 τοό, 198, 

228, 300. (οἴηρὶ. Αἰεχ. ἢς, ἤπε ὅτε ργπιο, 23, 36, 48, ς1, 62, 90, 

93» ἴορ, 144; 147» 302) 2ος, 308. ΡῥΓΔΏΣ. στε 223. δτε εἰς συνη- 

ϑείαν ὅτε εἰς ὠφελειαν 239, 306. εἰς συνηϑειαν 301. 4 σεχίϊαπαάίμπι 
πέφμο ἐπ μλ δ αίεπε Ηΐετγοπ.. 

ο ΧΙ. Η ΟΡΑΣΙΣ] κα ἡ 147» 228. Ομ. ΑΙά. 

ἘΡΗΜΩ,1] α εὐπι ἱηιετπιοά. τοό. 

Α 36. τῶν τῆς ἐρήμου 208. 

36, ς΄, 62, 900, 147. ΑἸεχ. 

ἕἴπνε υοἱαπείμη, Οτίρεη. ᾿1. 267. 

Η ΟΡΑΣΙΣ --- 

ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ, ΕΡΗΜΩ]]) 
ἐξ τῇ ςενοχωρίᾳ] καὶ ἐν τὴ ξενοχωριᾶ 
ἐκεῖ ϑεν---πετομένων) ἑπαῖς εἰ παίὶ αἰρὲ- 

καὶ ἀσπίδες] λα χαι 22, 48.. Οήρεη. 

καὶ ἔκγονα] και εγίονα ξ1, 147» 

306. κ93. καὶ Οεορ. ἀσπίδων τεετομένων] ἀσπιδων τετομενῶ 
109, 302, 39ος. οἷ ἔφερον] -[- ϑησαυρους αὐΐων Χ]1]. τηᾶγρ. Τὰ ὃκζς 

(ΑΙεχ. δ ας ἴῃ ομαγδές. ταϊποσε.) ἐπὶ ὄνων] - ϑησαυρας αὐτῶν 22, 
(23. ἴῦ "Κ) 36, 48, ςτ, 62, 90, 144, 147, 228, 233» 3098. ἐπι ὠὡμὼν 

41. 8᾽Ἅν. Οἴἶγορ. ἐπὶ ονον ϑησαυρες αὐτῶν ο1ι ἔπι ὠμῶν ϑησανρους 

αὐΐων τορ, 302,30ς. ἐπ᾿ ὥμων ὄνων (ουπι ὥμων 10 κε ἰπ σδιᾶγ. πη.) 
ΑΙεχ. καὶ καμήλων] καὶ ἐπι καμήλων 25, 46, 48, ςτ, ὅ2, 93, 144, 
147, 233, 308. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἐπὶ Ὼ Χ ἴῃ οβαγαέξ. πηΐθογα.) καὶ ἐπ᾿ 
ὠμὼν χαμήῆλων 23) ἴορ, 202, Δ10ζ. Χαι τῶν χαμήῆλων 00. 

ἔϑνος} ἐπι λαὸν ΧΙ], πηλγρ. 
ὃ οὐκ ἦν αὐτοῖς εἰς ὠφέλησιν, ἀλλ᾽ εἰς αἰσχύνην καὶ ὀνειδισμόν. ϑῖᾶν. 
Οἴτορ. εἰ ἔς, ἔεγε, δῖλν. Μοίᾳ. ὃ οὐκ ὠφελήσει αὐτές] -Ἐ- εἰς βοη- 

ϑειαν, ἀλλα εἰς αἰσχυνὴν καὶ ονειδος Ψ 111, (Χ]]. τηᾶγρ. μη ὠφελε]ας) 

26, 41, 40, 86, 87, 91, 97. 1οό, 198, 228, 233, 199. ΟομρΙ. ΑΙά. 
(ΑΙεκ. ἱπῖογ ὕῃοοβ.) ὃ οὐκ ὠφέλιμον ἔγαι αὐτοῖς εἰς ὠφέλημα 13 Οο- 

. ἄϊοε5 δέγρί. 
ΜΠ, Αἰγύπή]ιοι μάταια] καὶ Αἰγυπῖος ματαια ΧΙ]. ΠΙΆΓΡ.. ὦφε- 

λήσεσι ὑμᾶς] βοηϑησεσι υμας ΧΙ]. πιᾶτρ. ὠφελήσασι ἡμᾶς 3ος. 
ἀπαγίειλον) αναγίειλον 93, αὕτη] α τού. δῖαν. Οἴτορ. 

ΨΠΙ. Νῦν ἄν] α ἔν Ατσπι. ᾿. Ασῃι. Ἐά. ἐπὶ συξίε] ἐπὶ τυξιον 
ό2, φο, 144, 1479 233, 306. ἐπι τυξιδιου τοό. ἐπ ὀιχο Απιῦτ. 
ταῦτα] α ἄστη. Εὰά. καὶ εἰς---καιρῷ] καὶ εἰς βιδλιον ἐνχαραξον αν- 
τὰ εἰς μαρτυρίον εν καϊρω 93. καὶ εἰς βιθλίον] -᾿ εἰσχαραξον αντὰ 

22. Ἔ ἐγχαραξον αντα 36, (48. Ὁ ““) ςτ, 62, 90, 1445 147, 228, 

233, 3ο8. (ΑΙεχ. {00 »ξ ἱπ οδβαγ, τηΐπογθ.) χαι εἰς σημειον 87. ὅτι 
ἔςαι) οτε ἐρᾶι ΟἹ, 300. Οοπιρὶ. κα ἐραι 306. εἰς ἡμέρας] -Ἐ καιρον 

36. ταῦτα καιρῷ] τ. ΝἼΠ]. καιρων ταυτὰ ΧΙ], 24, 26, 49, 86, 
87. 91, 979 τού, 198, (228. δάάϊι. ζαρτα Ἰΐπ. εἰς μαρτυριον ἐν χαιρω) 
306, 300. ΑἸά. Α]εχ. ταῦτα, εἰς μαρτυριον ἐν χαιρω 22) 36, (48. 

Ομ σῷ δηΐε 4) 51) ὅ2, 90, 144, 147. 233, 408. ταυτὰ καιρὼν 23) 

1ο9, 302. καιρὸν ταῦτα ΟΟπιρί. καὶ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα] αὶ εὡς 41. 
λ εἰς 62, 147. μδθεῖ ἕως ἴῃ οδιδγαέξ. τηΐμοσε Αἰθχ. Ν᾿ 

ΙΧ, Ὅτι ὁ λαὸς] α ὁ ΨΙΠ, 41, 49, ξι, 93. τού, τοῦ, 147, 198, 
308, .300. ΟΟμηρῖ. ΑΙεχκ. Ὅτι ὁ λαὸς---ψευδεῖς] ὅτι λαὸς ἀπειϑής 
νοι ΝΡ. 

πρὸ ς 

πρὸς ἔϑγος ὅτε. δά ἤη. οοα.] πρὸς ἔϑγος. 

ἁμαρτία αὕτη] -Ἐ εἰς ἀναζήτησιν 8 (οὐϊοαβ8 δεγεῖ!. 

" ταγαγ. συτη ἰηϊεγιηεά. (Δ ἀξ. ἴῃ πιᾶγρ. πη. [ες.) 22... 

ἐςιν" οἱ νἱοὶ οἷς ἐκ ἕξι πίςις. ΟἸδῖη. ΑἸεχ. ρ. τ4ς. ἀπειϑής ἐςιν] τ΄. 
ό2, 90, 144» 147. 3098. υἱοὶ ψευδεῖς] λάοι ψευδοις τοό. τῇ ΘεΣ] 
Ῥιωιηῖς. Κυριου Χ1Π. 

Χ, Οἱ λέγοντες] α οἱ («Δ άϊε. ἔργα [α.) 9ο. Μὴ ἀναγγέλλετε 
ἡμῖν} μὴ αναγίελητε ἡμῖν 144. καὶ τοῖς --λαλεῖτε ἡμῖν] α οἴη ἰπ- 
τειτποά. 86. καὶ τοῖς---ἀναγγέλλετε ἡμῖν 29] α ουπὶ ἰητεγπηεά. ϑἷαν. 

Οἴτορ. Μὴ λαλεῖτε ἡμῖν) Ἔ ορϑως 22, 48, 62, 90, 93; 1479, (228. 

ἔργα ἢ.) 233, 308. (ΑἸεχ. {Ὁ Χ ἴπ οβιαγαέξ. τηΐποτε.) -Ἐ ορϑὼ 36. 
μὴ λαλητε ἡμῖν ορῆως ξι. λῆμιν τοῦ. μη λαλεῖν ἡμῖν ορϑως 144. 
ἀλλὼ ἡμᾶν λαλεῖτε] ἀλλα λαλεῖτε μιν λώλιαν 22, 62, 147. ὅσο, πἰῆ 
λαλια, 36, 48, ς1, 90, 144) 398. αλλα λαλεῖτε ἡμῖν λειῶ (υϊ ν]ά6- 

τυγ) 93. ἀλλὰ καάλειτε ἡμιν λαλια (καάλειτε Πιρταίοτίρι.) 228. αλλα 
λαλεῖτε ἥμιν 233. λαλεῖτε]. - δόλια [00 Χ ἰπ οδιᾶγ. τηΐπογε Αἰςχ. 
καὶ ἀναγγέλλετε] καὶ ἀναγίειλατε 147. 

ΧΙ. Καὶ ἐποςρέψατε---ὁδξ ταύτης} αὶ οὐπιὶ ἱπιειτιοά. Ογτ!!. ΑἸΘχ. 
νοἱ. νἱ. ρατῖ. '. ρΡ. 78: ἀπὸ τῆς ὁδ8} ἐκ τῆς οὖς τοό. ἀφέλετε) 
ἀφειλετε ΧΙ]. ρῥγϑιμῖ. καὶ 22) 536, 48, ξ1, 62) 90, 144. 1479 308. 
τὸν τρίξον τξτον] τὴν τριδον ταυτὴν 22, 24, 36, 41, 48, ς1; 62, 90, 144» 
147. 208. τὸν τροπὸν τᾶτον οἱ. τὴν τριδον τουτῶν 233. 
8ϊαν. Οὔτορ. καὶ ἀφέλετε ἀφ᾽ ἡμῶν] [πη ΑΡορταρῃ. Βοΐ. καὶ ὠφέλ. 
ἡμῶν [τἀ οὐπὶ ἰρίᾳ Άοην. ἰΙερ. 22, 24, 41, 48, 93. 97, τού, 144, 198, 
4528, 302, 209. ΟΟπν]. Αἰά. ΑἸεχ. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷ. τὸ λόγιον] 
τὸν ἅγιον ΑἸεχ. τὸ κρίμα 85ϊαν. Οἴἶτορ. ἔς, οὐπὶ τὸ ἅγιον, ἴῃ ΠλᾶΓρ,. 
δῖαν. Μοίᾳ. σεγόμηι Ἠϊετοθ, τῇ Ἰσραήλ) τὰ αγιξ Ἰσραὴλ 22, 24, 

36, 48, ς1) 62) 90, 93, 144, 1479 233, 308. 
ΧΙ]. Διατϑτο--- Ἰσραὴλ] α οὐπὶ ἰηϊογηηγοά, 1.47. Διᾶτξτο τάδε 

λέγει] διατατο βτω λέγει Χ]1, 26, 86, τού, 198, 3ο6. Αἴεχ. ὁ 
ἅγιος] ρταθυιῖτς, ἵυριος ΧΙ], 25,24). 36, 48, 49, ξ1, 62, 87, 90, 91, 97) 
τού, 144) 198, 228, 3ο6, 2ο8. (οπ!ρ]. ΑἸά. Αἰεχ. Απῃ. 1. ἄγῃ. Εά. 

δῖαν. ργαηιῖτ. Κύριος ὁ Θεος 233. τῷ Ἰσραὴλ] α τὰ 23) 93. τὰ 
᾿'αγιου Ἰσραηλ 308. “Ὅτι ἠπειϑήσατε] οτι ηλπισατε32ο8. τοῖς λό- 

γοις τότοις καὶ ἠλπίσατε] α (Δἀάϊε. ἴῃ τηᾶγ. τὰ. ἴες.) 22. ἐπὶ ψεύ- 

δει] ἐπὶ ψευδὴ 26, 2.ο9ς. καὶ ὅτι ἐγόγ[υσας] καὶ οτι ἐεγογίνσατε 22, 
48; ςτ) 62, 90, 93» 144. 147,33» 308. Αττη. 1. Αγπλ. Εά. ἡ και 26, 

4096. καὶ πεποιϑὼς ἐγένου] καὶ πεποιθότες ἐγένεσθε 22, (36. υἱ νἱ- 

ἀεῖυτ) 48, ς τ, ὅ2, 90, 93, 147. 233» 308. δἷαν. καὶ πεποίϑατε ΑΥΙῚ. 1. 
Απη. Εὰ. ἐπὶ τῷ λόγῳ τότῳ] ἐν τῶ λογὼ τδτω 16, ςι, 62) 90, 93» 
147. 3098. κα τῷ 233. 

ΧΙΙΠ. Διατἕτο ἔ ἔγαι ὑμῖν] Ῥγορίεγεα σεγίείμν νοδὲε Ἡϊετοῦ. ἡ 
ὡς τεῖχος] πὶ 

παραχρῆμα ᾿ “τ σταραχρῆμα. 2] κ΄ αἱ- 
πόλεως ὀχυρᾶς] 

Βαθεὶ ὀχυρᾶς 'π ομιαγαέξ, τηϊποτε ΑἸεχ. Ῥγβεπηῖτ. καὶ ϑ8[δν. . Οἴτορ. 
ἑαλωκυίας] ἐξερημοσια (πιᾶτρ. δὉ 4]. π|.} τού. 
«αἀ ἤμη. Τςοπ.] ἐν ἥ παραχρῆμα τὸ αἱῶμα 8[4ν. Οἷἶτορ. τάρερι} 

παρεξῊ 41, τοῦ, 302. σάυοπενὶ! Ηϊετοπ. τὸ ὁ πωμα] ἢ ανΐης 1]. 

ΧΙΝ. Καὶ τὸ αώμα αὐτης] καὶ τὰ τ]ώματα αὐτῆς Οπρεη. 11}. 

244ς. κα ϑῖαν. Οἰἶτορ. ὡς σύντριμμα!) ὡς συντρίμματα 23, 46, 93. 

Οἥρεη. ἰοο. οἷ, λα ὼς 23. εἰς συντριμμα 144. κ συντριμμᾶ 300. 

ἀγίειον] αἰτιου (πιεπάοίξ) 198. λεπίς] λεπῆου “28. Οοπιρὶ. ΑἸά, 

λεπ]ὸν ΑΙεκ. τοῦρ ὠρεῖς] απο κανυτρας 22. “ απὸ κανρρβὰς 16, 
Ρ᾽ 

ιὶς φιαβ πιωγης Ἡϊετοη. 

ἃ τῶτον 

ἧς παραχρῆμα δος. 

ἐὰν κων ρῶν ὁ 



ἩΣΑΊΙΑΣ. 

᾿ συριεῖς ὕδωρ μικρόν. 

γάξης, τύτε σωθήσῃ, 
3 9. (7 

ὑμῶν ἐγενήθη" χαϊ. οὐχ ἠξόλεσϑε ἀχέόειν, ᾿Αλλ᾽ εἴπατε, ἘΦ ἵππων 

τα οςςς ΚΕΦ, ΧΧΧ 

Οὕτω λέγει Κύριος, Κύριος ὁ ἅγιος τὸ Ἰσραὴλ, Ὅταν ἀποςφραφεὶς φε-- τε. 

χαὶ γνώση τᾶ ἦσϑα, ὅτε ἐπεποίϑεις ἐπὶ τοῖς ματαίοις, ματαία ἡ ἰσχὺς 

φευξόμεϑα" διατᾶτο φεύ--: 

ξεσϑε" χαὶ ἐπὶ χέφοις ἀναξάταις ἐσόμεθα" διατᾶτο χξφοι ἔσονται οἱ διώχοντες ὑμᾶς. Χίλιοι 

διὰ φωνὴν ἑνὸς φεύξονται, καὶ διὰ φωνὴν πέντε φεύξονται «πολλοὶ, ἕως ἄν χαταλειφθητε, ὡς ἱφὸς 

ἐπ᾽ ὄρους, χαὶ ὡς σημαίαν φέρων ἐπὶ βενδ. Καὶ πάλιν μενεῖ ὁ Θεὸς τ οἰχτειρήσαι ὑμᾶς, καὶ 

διατῶτο ὑψωϑήσεται τᾶ ἐλεῆσαι ὑμᾶς" διότι χριτὴς Κύριος ὁ Θεὸς ὑμὼν' μαχάριοι οἱ ἐμμένοντες 

ἐπ’ αὐτῷ, Διότι λαὸς ἅγιος ἐν Σιὼν οἰχήσει" καὶ Ἱερεσαλὴμ χλαυϑμῷ ἔχλαυσεν, ᾿Ελέησόν με" 

ἐλεήσει σε, τὴν φωνὴν τῆς χραυγὴς σδ ἡνίκα εἶδεν, ἐπήχεσέ σα. Καὶ δώσει Κύριος ὑμῖν ἄρτον 

ϑλίψεως, χαὶ ὕδωρ ςενὸν, καὶ οὐχ ἔτι μὴ ἐγγίσωσί σοι οἱ πστλανῶντές σε" ὅτι οἱ ὀφϑαλμοί σου 

ὄψονται τὸς ππλανῶντάς σε, Καὶ τὰ ὦτά σε ἀκάσονται τὸς λόγους τῶν ὀπίσω σε πσλανησάντων, 

οἱ λέγοντες, Αὕτη ἡ ὁδὸς, πστορευϑῶμεν ἐν αὐτῇ εἴτε δεξιὰ εἶτε ἀριςερά, Καὶ μιανεῖς τα εἴδωλα 

τὰ περιηργυρωμένα, χαὶ πτερικεχρυσωμένα λεπ]ὰ πποιήσης, καὶ λιΣμήσης ὡς ὕδωρ ἀποχαϑημένης, 

χαὶ ὡς χόπρον ὥσεις αὐτά. Τότε ἔςαι ὁ ὑετὸς τῷ σπεῤμοτι τῆς γῆς σου, χαὶ ὁ ἄρτος τ γεννή- 

ματος τῆς γῆς σ8 ἔςαι πλησμονὴ χαὶ λιπαρόρ" 

(48. ὧδ “Ὁ ςὶ, ὅ2, 90, 93,» 1445 1475 228, 308, (ΑἸεχ. 100 κχξ ἱπ 

᾿οἰαταῦ;; πηῖποτε.) Δε πος δἀάϊαπι. (ἐ, ΤΠεοάοτεῖ. 11, 6632. πὺυρ ἀρῆς 

ιοό., καὶ ἐν ᾧ] ἢ ἐν ᾧ 206. καὶ ἢ ἐν ᾧ 12 Οοάϊςε5 δεγρὶϊ. ἀπο- 

“συριεῖς] ὠποσύρεις τοί, τού, τοῦ, 309. Οοτηρί. ὠποσὺρεῖς το, 144, 
402, 308. ϑυνήσεται λαξεῖν 12 Οοὐΐοο5 δεγρὶ. 

ΧΥ. Οὕτω λέγει] ρτοργηΐεῖ. οτι 62, 147. (ΑἸεχ. {10 δκξ 'π ομαγαέξ. 

τλθογθ.) ταῦτα λέγει ΟΟμρὶ. Ηἶσε φ εἰ! Ηϊετοη. Κύριος, Κύριος] 

Κύριος ὁ Θεὸς 22, 36, 48, ξι, 62, 90, 93, 144» 147, 228, 308, 300. 

ΟομΡΙ. ζδπμεῖ ταπίυπι 26, 41, 87, τού, 198, 396. μδθεὶ Κύριος “ξοιιπά. 
ἴῃ οΒᾶγ. πιῖπ. Αἰεχ, δοραίπες Ὅ εις Ἡΐετοθ. τὸ Ἰσραὴλ] τὰ ΑἸοχ. 
ἀποςραφεὶς] αποσραφης 8), τού, το. ὙΒεοάοτεῖ. ἰ. 14:8. ςενώξης] 
φεναζη 111. σεναξεις τού. 8ενετ. ἴῃ Οδῖ. Νίο. του. ἷ. Ρ. 94- καὶ ςε- 
νώξης ΤἬεοάοτει. 1. οἷς. (ΟΕ, ἵν. 475.) καὶ γνώσῃ] καὶ γνώσεις 8. 
Οοπιρὶ. καὶ γνωσῆς 961. ὅτε ἐπεπ.] φεία εοηβάεδας Ἠΐετοα. ἐπὶ 
τοῖς ματαίοιςἿ κ'23. ἢ ἰσχὺς ὑμῶν] ἡ ἰσχὺς ἡμῶν τού. 

ΧΥ. Ἐφ᾽ ἵππων] ἐφ᾽ ἵπποις ΑἸεχ. ἐφ᾽ ἵππων ἡμῶν Ατγῃ. 1. 
Ατπ). Ἑά. φευξόμεϑα] τορευσομίϑα 93. φευξωμεϑα 147. δίια:- 
τὅτο τ΄ -τχῦφοι]) αὶ οὔπὶ ἰπϊεττηθὰ. 93. καὶ ἐπὶ κέφοις] καὶ εὐπῶτε 
ἐπι χδφοις 22) 36, 48, (40. υἱ νἱάἀειυγ) ςτ, ὅς, 87, 90, 91) 97», 104, 
τού, 144. 1475 228, 233, 3208, 200. Οοτρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 8ῖιν. ὄνα- 
δάταις} ἀναξαται τοό, 198. ΑἸΙεκ. ἀνα. ἐσόμεϑα] ἀναξησόμεϑα 

δίδν. Οἷἶτορ. ἐσόμεϑα] φευξομεϑα 87, 91, 194. Οὐτορὶ. αἀναξησο- 
μιϑα 97,228. ΑΙά. φευξωμεϑα 309. διατξδτο] ργοβυγῖτε. τοινυν 198. 

ΧΥῚ]. Χίλιοι] ροηΐς ροίξ φευξονται ρηγη. ΝΠ, ΧΙ], 24, 86, 87, 
91, 97» 1049 τοῦ, τοϑ8, 228, 233, 3οό,209ῳ. Χίλιοι---φεύξονται] καὶ 
φευζονται χιλιοι δια φωνὴν ενος. 22, 48, τι. 62, 93, 1472. δια φωνῆς 
ἕνος φευξονται χίλιοι 26. (ΟμΡ]. καὶ φευζονται χϑλιοι δια φωνῆς ενος 

00. 144, 308. καὶ διὰ φωνὴν ἑνὸς φεύξονται χίλιοι ΑΙεχ. φεύξον- 
τοι 19] ροαῖε ἀπῖς χίλιοι 36. καὶ δια φωνὴν] καὶ δια φωνης 9ο, 144, 

398. ὡς ἱςὸς] ργαεπιτι. καὶ ἔςαι. Ογτ1}}. ΑἸοχ. ἢ. )ς1. ὡς ἱςὸς ἐπ᾿ 
δρας} ὡς ἱςὸς ἐμπεπηγὼς ἐπ᾿ ὄρες 13 (οἀϊΐοες δετρί. καὶ ὡς ση- 
μαῖαν} καὶ ὡς σημαιὰ 26. χαὶι ὡς σημεῖον (48. οοἵτ, δΌ 6δά. τη. ση- 
μεαν) 144. 308. Οοηρρὶ. Ογηϊ!. ΑἸεχ. 1, οἷς. . καὶ ὡς σημ. φέρων] εἰ 
φναβ ἤξκαπι Ἡΐετοθ. φέρων ἐπὶ βενβ] φερομένη ἐπι βενα 26. 

ΧΥΠΠ. Καὶ πάλιν μενεῖ } καὶ πάλιν μένει 24, 48, τοό, 5ο6. 
Οὐπηρί. τῇ οἰκτειρῆσαι ὑμᾶς] τα οἰκτειραι υμας 22, 36, 48, ξτ, 62, 
147. τὰ οἰκτειρησαι ἡμᾶς 3ος. καὶ διατᾶτο---ἐλεῆσαι ὑμᾶς] αὶ οὐπ 
ἱπιεγπηεί. 144,).233. τῇ ἐλεῆσαι ὑμᾶς] τα ἐλεήσαι ἡμᾶς 48, 93, 100» 
4ος. διότι κριτὴς] οτι κριτὴς 1Π. ὑμῶν 22, 48, ςι, ὅ;, 90, 93, 

144, 147) 233, 3.986. Κύριος] α 86, 97, το9, 392. ὁ Θεὸς ὑμῶν. 
Ἔ καὶ πα καϊαλειψετε τὴν δοξαν υμων 111. Ατηι. τ. Αὐτη. Ἐά. ϑ8[δν. 
Ἔ εαάεπι, πἰῇ καΐαληψετε, 41. ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ πε καϊαλειψετε τὴν 

ἀοξαν ὑμῶν ΧΠ. ὁ Θεος ἡμῶν εςιν" καὶ πα καϊαλειψεται τὴν δοξαν 
ὑμῶν 26. ἔς, οὐπὶ Κυριου ὑτο ὑμῶν, 86. ἔς, πἰῇ καΐαλεεψετε, οἵν) 97, 

108, 228, 206, 3299. ἔς, ηἰᾷ καϊαληψεται, 239. -ἢ εσινν καὶ του’ 
καϊαλειψετε τὴν δοξαν υμων 36, 49, 87, το4, 233. (Αἴεχ. συ) καὶ πῷ 
ὅς. Ἰητεγ τησ05.} ὁ Θεὸς ἥμὼν 48, ςτ, 62, 03, 147. 202. 30ς. -᾿ καὶ πὰ 

καϊαληξετε τὴν δοζαν ὑμῶν (εχ σοῖτ.} 9ο. ὁ Θεος ἡμῶν ες!" κῶι πα κα]α- 

ληψεσϑε τὴν δοξαν υμὼν τοό. - ἐςὶ Οοπιρὶ. μακάριον οἱ ἐμμένον- 

τες] μακᾶριοι πάντες οἱ ὑπομένοντες 22, 36, (ς 1. οἸΗΪῸ οὗ) 62, 90, 93: 

144, 147, 3098. μακάριοι σαᾶντες οἱ ἐμμένοντες 26, 41, 40. 87, 91» 

καὶ βοσχηϑήσεταί σε τὰ χτήνη τῇ ἡμέρα ἐκείνῃ 

97. το, τού, 233, 309. Οοπηρῖ. (ΑἸεχ. ουπὶ τσάντες 0 Χ) Απτῃ, ἘΔ. 

Οογς. ϑαν. μακάριοι οἱ ὑπομένοντες 48. μακάριοι οἱ παντες οἱ ἐμ- 
μένοντες 86. ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐν αὐτω ΧΙ], 24, 26, 41, 49, 8ό, 87, οΙ, 

104) 228, 233) 309. ΟΟτηρὶ. ΑΙά, ΑΙεχ. αὐτὸν 22) 36, 48, ς1) 62, 90, 

93» 144, 1475) 308. εν οδω τού. 
ΧΙΧ. Διότι---οἰκήσει} ΤῬοραίμς επὶπε (απέδως ἐπ δίον δαῤίίαὲ.... 

Ηΐετου. λαὸς ἅγιος} μαρεε ἅγιος (! “Ὁ ΑἸεχ. χλαυϑμῷ ἔκλαυ- 
σεν] κλανϑμὼ εκ ἔκλαυσεν (Χ11. οὐπὶ οὐχ ἐκλαυσεν τηᾶγρ, {Ὁ 54) 23» 
24, τος, 3ος. (ΑἸεχ. οὔπὶ οὐκ [00 κς ἱπ οπιδγαδξ. ποΐπ.) ρῥγδεαιπε, καὶ 
ΑΙά. ἐλεήσει σε] ργϑυηες. ἐλεως 22. Ῥγββιηϊτ. λεὼν 36, 48, ςτ, 62, 
90, 92» 144, 147. 228,233ν 308. ΡυδεΠΊΪ. καὶ 49) 198. καὶ ἐλεῆσει 

τού, 396. ἐλεήσει καί σε (ουπι σε 'π ομαγαές. πιΐπογε) ΑἸεχ. τὴν 
φωνὴν τῆς χραυγῆς σου] τὴν κραυγὴν τῆς φωνῆς μου ΝῊ]. ῥγαετηξε. 
πρὸς 22, 36, 48, ὅ2, 90, 93» 144. 147, 228, 398. (Αἰεχ. ἴὰ Χ) 
ἡνίκα εἶδεν} πνικα 'δὲν 40, 93. ἐπήκουσέ σου] ἐπήκεσέν σε (οχορί. 
ται. καὶ ΑἸοχ. : 

ΧΧ. -Καὶ δώσει] α καὶ Οορὶ. Κύριος ὑμῖν] ε, ΧΙ, “6, 36, 
ξ1,) 62, 86, 8), 90, 93» 97» 144, 147, 228, 233» 1408. σι Κύριος 

12 Οοάϊοεβ δεγεὶ. μὴ ἐγγίσωσί σοι] μη εγίισεσι (οῃΠο σοι) 26. 
ΡγθτηΝῖ. οὐ 48, ς΄, 9, 144) 228, 233) 308. ΑἸεχ. οὐ μη εγίσωσι σε 
62, 147. μὴ εγίσωσι σε τος. μὴ εἐγῇσεσι σοι 3902. ὀφ9.. σε ὄψον- 
ται] οφϑ.. σοι οψονται 86. 

ΧΧΙ. Καὶ τὼ ὦτα] , τὰ ΑΙά. ἀκέόσονται) ακδσεται 36, (48. 
υἱ νἱάεζυν) ςι, 62, 900, 144. 147» 233" τὰς λόγας} 93. σεπλα- 

νησάντων] ἴΓ. 22, 36, ξι, 62, 90, 93, 144, 147. 398. οἱ λέγοντες} 
τῶν λεγοντὼν 22; 46, 48, ς1, ὅ2, 90, 935 144» 147) 233. 398... ἐν 

αὐτῇ] ἐπ᾿ αὐτὴ 524. εἴτε δεξιὰ} εἰπατε εἰς δεξια 24. εἰτε εἰς δεξια 

46, 48, ει, 62, 90, 144. 147,.233. εἰτε εἰς δεξιαν 93. εἴτε ὠριςερὰ] 
εἰτε εἰς ἀριξερα; 22, 36, 48, 41» 62, 90, 144, 147. 233. εἴτε εἰς ἀριςε- 

ραν 93. 
ΧΧΙ. Καὶ μιανεῖς] καὶ ἐξαρεῖς 1Π1, (ΧΠ]. πρᾶγρ, τὶ ἴα Ἐά.) 26, 

41, 49, 86, (87. πιᾶτρ.. μιάνεις) Ο1, 104, τοῦ, 108, 233» 30» 300. 
Οομρὶ. Ογτῖ!. ΑΙεχ. νοΐ. ἱ. ραγῖ. 11. Ρ. εςο, εἴ ἴῃ (δῖ, Νῖς. ἴοῃν. ἱ. Ρ. 
386. ϑίλν. καὶ μιανὴ (62. οτ, μιᾶν!) 147. τὰ εἴδωλα] α τὰ 233. 
τὰ περιηργυρ) κα τὰ Οοπιρί. καὶ περιπεχρυσωμένα) καὶ τά περίκε- 
Χρυσωμενα 42, 36, ςΤ, 86, 90, ΟἹ, 104, τοῦ, 147), 233; 306, 300. 
Θ οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεκ. κα περικεχρυσωμενα 65, 302. λεηϊὰ ποιήσῃς] 

λεπΐα ποιήσεις ΝΤΙΠΠ, 22, 249 36, 41, 48, 49) ξ1»ν 62, 86, 90, 97; 104, 
τού, 109, 1445) 3929 3209. Οοτρ]. ΑΙεχ. καὶ λεπΊα ποιήσεις 93» 147... 

233. ΟΥΠ]1. ΑἸοχ. 1. οἷν. λεπ]ὰς ποιήσεις αὐτὰ Ατηι. τ. Αγπν. Ἐπ, 
καὶ λικμήσης} καὶ λικμήσεις 11, 24) 41, 40, 97, 1οῦό, τορ, 302, 

409. Οοπιρὶ. ΑἸεκ. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἵ. καὶ λικμήσεις καὶ ποίησεις 

22, 36, 48, ξΙ, 90, 93, 144. 147, 333, 308: κό2. ὡς ὕδωρ] ὡσεὶ 
ὕϑωρ Ογη!!. ΑἸεκ. 1. οἴ. ὦσεις αὐτά] ὡς εἰς αὐτά. (Ώς) το. 

ΧΧΠΙ. ὁ ὑετὸς} ὁ 41, 306. τῆς γῆς σε 1] -ἰ εἰς τολησμονὴν 
καὶ λιπάρος (φατ. σου) ς1. -Ἐ εἰς τῦλησμσνὴν ὅ2, 2132. -ἵ εξαι ἐν 
πὐἰλησμονὴ 93. α σοῦ 32ο6. τῆς γῆς σε τ᾿ τοτῆς γῆς σξ 55] αὶ Δἴτεγ. 

υἱἷν, οὔτι. ἰητογηγεά. 22, 90, 144, 147. τὸ γεννήματος} ἝἜ σον “6' 

τῆς γῆς σου 45] σπερμαῖος σου 26. , τῆς γῆς 87, 91, 97, το, 228, 
300. Οοπιρὶ.᾿ ἔγαι πλησμονὴ] ἐξαι εἰς πλησμονὴν ὟΤΙΙ, 62, 232. 
εἰς τολησμιονὴν (οτη! ο ἐς αι} 51) 90, 144, 147. ἔφαι ἐν ᾿Ὡλησμονὴ 93. 

“ 

16. 

17. 

18. 

10. 

2ο. 

21. 

22. 

23. 



ΠΟ ΣΘΟΈΧΗΣ: 
ΚΕΦ, ΧΧΧ. 

24. τόπον πίονα χαὶ εὐρύχωρον. οἱ ταῦροι ὑμῶν καὶ οἱ βόες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν γῆν, φάγονται 
25. ἄχυρα ἀναπεξοιημένα ἐν χριϑῆ λελιχμημένῃ. Καὶ ἕςαι ἐπὶ παντὸς ὅρες ὕψηλβ, χαὶ ἐπὶ παντὸς 

βενδ μετεώρϑ ὕδωρ διαπορευόμενον ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐ ἐκείνῃ, ὅταν ἀπόλωνται. πολλοὶ, καὶ ὅταν πέσωσι 
πύργοι. Καὶ ἔςαι τὸ φῶς τῆς σελήνης ὡς τὸ φῶς τῇ ἡλίδ, χαὶ τὸ φῶς τῇ ἡλία ἕςαι ἐπ]χπλάσιον 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ, ὅταν, ἰάσηται Κύριος τὸ σύντριμμα τῷ λαξ αὐτξ, χαὶ τὴν ὀδύνην τῆς πληγῆς σοὺ 

26. 

27 

28. 

29. 

Εἴ9 

31. 

32 

33 

300. ΟὐπΙρὶ. 

ἰάσεται. Ἰδξ τὸ ὄνομα Κυρίου, ἔρχεται διὰ Χρόνε, καιόμενος ϑυμός: μετὰ δόξης τὸ λόγιον τῶν 
χειλέων αὐτὸ, λόγιον ὀργῆς πλῆρες, καὶ ἡ ὀργὴ τὰ ϑυμξ ὡς αὖρ ἔδεται. 
τῷ ὡς ὕδωρ ἐν φάραγγι σύρον, ἥξει ἕως τ τραχήλου, χαὶ διαιρεθήσεται, τῷ ταράξαι ξϑγη ἐπὶ 

Καὶ τὸ πνεῦμα αὐ- 

“λανήσει ματαίᾳ, χαὶ διώξεται αὐτὰς πλάνησις, καὶ λήψεται αὐτὲς χατὰ πρόσωπον αὐτῶν. Μὴ 

διαπαντὸς δεῖ ὑμᾶς εὐφραΐνεσϑαι, χαὶ εἰσπορεύεσθαι εἰς τὰ ἅγιά μου διαπαντὸς, ὡσεὶ ἑορτάζον- 
τας, χαὶ ὡσεὶ εὐφραινομένες εἰσελνεῖν μετὰ αὐλδ εἰς τὸ ὅρος Κυρίου πρὸς τὸν Θεὸν τῷ Ἰσραήλ τ 

Καὶ ἀχεςὴν ποιήσει Κύριος τὴν δόξαν τῆς φωνῆς αὐτϑ, χαὶ τὸν ϑυμὸν τῷ βραχίονος αὖτ, δεῖξαι 

μετὰ ϑυμξ χαὶ ὀργῆς, χαὶ φλογὸς χατεσϑιάσης, χεραυνώσει βιαίως, χαὶ ὡς ὕδωρ καὶ χάλαξα 
πὰ 

συγχαταφερομένη βίᾳ. Διὰ γὰρ τῆς φωνῆς Κυρίε ἡτ]ηϑήσονται ᾿Ασσύριοι, τῇ πληγῇ ἧ ἂν πα- 
΄ 9 Δ 

τάξη αὐτές. 
[) 

ἂμ»ν 9. »᾿»Ὁ [ν ρ "ος ἱϑὰὲ 3 

Καὶ ἔςα! αὐτῷ χυχλόϑεν, ὅϑὲν ἦν αὐτῶν ἡ ἐλπὶς τῆς βοηϑείας, ἐφ᾽ ἣ αὐτὸς ἐπε- 

σοίϑει, αὐτοὶ μετὰ τυμπάνων χαὶ χιϑάρας ππολεμήσεσιν αὐτὸν ἐχ μεταξολῆς. Σὺ γὰρ πρὸ ἡμέ- 
θὼν ἀπαιτηϑήση: μὴ χαΐ σοι ἡτοιμάσϑη βασιλεύειν . φάραγία βαϑείαν, ξύλα ἀξίμελα, πῦρ χαὶ 
ξύλα πολλὰ, ὁ ϑυμὸς Κυρίου ὡς φάραγξ ὑπὸ ϑείου χαιομένη. 

σαι πλησμονὴν τοά. καὶ λιπαρός] καὶ λιπαρὴ 1ο4. λιπαρὴ ϑ8[αν. 
Οἴἶτορ., καὶ ὶ βοσκηϑήσεται] καὶ βοσκηϑησονται 23.» 40, 87) 01) 104, 

σου τὼ τκήνη] τὰ κτηνὴ σου ΝΠ], 93. κα τὰ 300. 
τῇ ἡμέρῳ ἐκείνη " ῥγαετηΐεῖ, ἐν 22, 36, 48, 49, ς1) 62, 8), ο, θῖ, 93» 
147) 928, 223. 308, 200. Οοπιρὶ. 

ΧΧΙΊΝ. Οἱ ταῦροι ὑμῶν] Ργαεταῖτ, και 62, 147. (ΑἸἴεχ. δ Χ ἴῃ 
οἰμαγδέξ. πηΐποσε.} καὶ οἱ βόες] α οἱ 233. σἱ ἱ ἐργαζόμενοι] Ρυϑτλπε. 
καὶ 93. φάγονται ἄχυρα] ττ. ΝΊΠΙ, τορ, 302. φάγωνται ἄχυρα 
ΑΜ. λλελικμημένῃ] λελικμημενα 1Π1, 111, Χ1}, 26, τού, τοβ, 228, 

306, 309. λελικμήμενοι 93. 
ΧΧΨ, μεέτεωρου] βετεωρον 30ς. 

τοιτοί. αὐργοι]} "ιωγὶ Ιτορ.. 
ΧΧΥΙ. τὸ φῶς τ᾿ --τὸ φῶς 39] λα αἰἴτογαῖγ. σὔπὶ ἰπιεττηε. 23: 

καὶ τὸ φὼς---ἰν τῇ ἡμέρᾳ] “ριμρίαπι ἀϊεῖ Ἰτει. Ρ. 4ς-6. καὶ τὸ φῶς 
Τῇ ἡλίο0} α 8). ἔγαι 5} α 87, 90, 93, 144. Οοπηρ. ἑπ]απλά- 
σι}} -Ἑ ὡς το φως τῶν ἐπα πμέρων (Χ 11. τηᾶτρ.} 22, 23, 36, 48, ει, 
90, 109» 1445 228, 233) 302, 30ς. (ΑἸΙεχ. ὧι κζ ἰπ ομαγαδές. σταΐποσς.) 
επϊωπλασιωνα ὡς τὸ φως τῶν ἐπῆα ἡμέρων 62, 147. ὡς τὸ φὼς τῶν ἐπα 
ἡμέρων 93. εἐπαπλασια δὴ ὡς τὸ φως τῶν επΐα ἡμέρων 2.8. ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ Ὁ -Ἐ ἐκείνη. 6. ὅταν ἰάσηται Κύριος] οταν ιασεται Κυρίος 24. 
φααπάο (ακαδἧε ἴτεθ. . τῷ λαϑ αὐτῷ] α αὐτῷ 23. τῷ λὰξ ΤΈΤΕ 93. 
τῆς τὐληγὴς σῈ} τῆς Ὡληγὴς αὐτ2ὲ τι, 62, 90, 93, 144, 147, 233» 
9ο6, 2.08. ἰάσεται) ἑασηται ει, τοῴ, 3ο6. (οπιρί.. 

ΧΧΥΕ. ἔρχεται διὰ χρόν] δια χρονε ἐρχεται πολλε ΝἯΙ, ΧΗ͂, 
41, 86, τοό. Αἰεχ. Αὐτη. 1. ἄστη. Εἀ. δῖαν. ὅς, ργαπο ἰδὲ, Οεστς. 
ἐρχέται δια τόολλε χρονου 23. εἐρχεται δια χρονου πολλξ 24, 36, 48, 

49, 51, ὅς, 87, 90, 93, 97; 104, 109, 144, 147, 228, 233) 302, 30ς, 
408, 300. Οοταρῖ. ΑΙά. ῥγαυιῖτ, (δὲ οι. δια χρονε ἐρχεται τοϑ. δια 
τολλξ χρονε ἐρχετῶι 239,306. διὼ χρόνε] δια τολλε 22. και- 
ὄμενος ϑυμός] καιομενος ὃ ϑυμος αὐτὰ 22, 36,48, ς΄, 62, φο, 144, 147» 
228, 22, 308. (ΔΙεχ. οὐπὶ αὐτῷ ΔΒ Ὰ ἰπ σμαγ. τηΐη.) 8.αν. Μοίῃ. 
κοιοόμενος ὁ ὥυβιος 24. 26, 48, 49. 86, 93,97, 104; τού, τος, 198, 302, 
300. Οὐαὶ. συγκαιομενος ὃ ϑυμος 2.06. τὸ λόγιον) κ 26. τῶν 
χειλέων αὐτῇ τὴς γλωσσης αὐτῇ 22. λόγιον---τῷ ϑυμδ] α ΟὐΠῚ ἱπ- 
Ἰογηισά, 52. λόγιον ὀργῆς} τὸ λογιον ὀργῆς 23, 46, 36, 48, 49, 8ό, 
90, 91; 93.) 104, τού, 144, 198, 228. (τρί. ΑἸά, το λογιον τῆς ορ- 
γης Ἰορ, 392. τὸ λοιπὸν (Ης) ὀργῆς 2.6. καὶ ἡ ὀργὴ] κα ἡ ΥἼΠΙ. 
το λογαον 46, 48, 1, 62, 90, 93, 144ν147,233) 3098. ὀργῆς τῦλῆρες] 
Ἔ αὐτῷ αν. ΜοίΏ. τῷ ϑυμδ] - αὐτῷ 24, 41, 49, 97, 1Το4, 228. 
Οὐργωρί. ΑἹὰ. Ασιη. Ἑά. της γλωσσης αὐτὰ 26, 48, ς΄, 62, 90, 93: 
144) 14}, 2323) 308. ὡς αῦρ] ὠσπερ τυρ 233. 

ΧΧΨΠΙΠ. ἕως τὰ τραχήλου] α τὸ 26, 40, 62, 975» 1ο0, 144,» 1479 

30Σ, 300. Οσπιρῖ. τᾷ ταράξαι ἔϑνη) τὰ ἐϑνη ταραξαι Χ1Ι, 46, 86, 
τοῦ, τοῦ. ΑἸεχ, ταράξει ἔϑνη Οοἴηρ!. καὶ διώξ. αὐτὰς τλάνησις} 
ε! αὐγίοίσίιν ἐτνογ Ἑετου. πλανησις] -Ἐ μαΐαια 26, 41, 86, τοό, τοϑ, 
233, 306. ΑἸεχ. κατὰ πρόσωπ. αὐτὼν] κατὰ τὸ προσωπ΄. αὐτῶν 41. 

ῳ , 

ὅταν ἀπόλωνται) οταν απολωνγ-. 

.. 433. κα αὐτῷ δίαν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΙΧ. δεῖ ὑμᾶς] δὲι ἡμας τοό. καὶ εἰσπορεύεσθαι] καὶ εἰσπο- 

ρευσεται 62. ὡσεὶ ἑορτάζοντας] και ὡς ἀπ νυ 23. εἰσελϑεῖν] 

α ἰού. μετὼ αὐλξ] 87, 97. εἰς τὸ ὄρος εἰς τον οικον 171, τού. 
Κυρίου] τε Θέε ΝΠ, ΧΙ], 87. 91, 97, 104, 300. Οὐπηρὶ. Ρτγαοτηϊζ. 

τὰ 40, 86, τοό. Αἰεχ. -Ἑ τῷ Θεᾶ Οεοτρ. πρὸς τὸν Θεὸν] ωρος 
τὸν αγιον 49. Ἔ τὸν ἅγιον Ατην. 1. Απη. Εὰ, Οἐότρ. 

ΧΧΧ. ποιήσει Κύριος] ποιήσει ὃ Θεος 111, (Χ11. πιᾶγε. υἱ ἴῃ Ἐά.) 
46, 49. 86, 8), 91, 97. 104, 1οό, 198, 228, 3ο6, 3ο9. (πρὶ. ΑΓπη. ΣΙ. 

Οεοτγρ. δίαν. Μοίᾳ. α Κύριος Απη. ΕἘὰ. τὸ βραχίονος αὐτὰ] α τὰ 

ΨΙΗ. δεῖξαι] δειξει 23, 36, ς΄, 86, οο, 144, 302, 308. Οοιηρΐ. 
ΑΙεχ. δείξη 93, 147. καὶ ὀργῆς] α και ΝΠ. καὶ φλογὸς] και 
συρος ΧΙ]. πηᾶΓ. καὶ φλογος 'υρος 1ορ9,302. εἰ ἤαηυπα ἱρπὶς Ηϊε- 

του. κεραυνώσει βιαίως] κεραυνωσει βιαια 51, 144, 108. χεραυνώ- 
σε βιαιω ό2, 93: 147: Ργαετηκί. και το. καὶ μετὰ κεραυνῆς βιαίας 

ϑ8ιαν. Οἴἶτορ. καὶ ὡς ὕϑωρ) καὶ ὡς λιϑοι 22) 48, ς΄, 62, 90, 93» 
1445) 147, 308. καὶ χάλαζα) και ὡς χαλαζα 233. συγκατα- 

φερομένη) κααφερομενη 109. 
ΧΧΧΙ. Διὰ γῶρ τῆς φωνῆς] δια γὰρ τὴν φωνὴν 171, 86, 3ο6. 

τῆς ΠῚ, 41,091, 979 104, 233, 309. ΟΟμηρί. δία γαρ φωνὴν ΧΙ], 
46, 49, τού, το8. απὸ γαρ φωνὴς ἃ4. ἡτ]ηϑήσονται) τῇοηϑησον- 
ται τορ, 32.02.. ᾿Ασσύριοι] ργαεπη τ. οἱ 46, φ1τ, 62, 86, 90, τού, 144, 
147, 233, 306, 108. ΑἸοχ. ἢ ὧν πατάξῃ] ἤ ἐᾶν τταταζὴ 16, 48, 

ξ1) 62, 90, 144. 147) 233. 3.98. - ὅΘεος οΙ. εἐαν σπαταξη 93. ἣ 
ἂν πιαταξει τορ, 302. ΑΙόχ. κα ἢ Οοπηρὶ. 

ΧΧΧΙΪ. αὐτῷ κυκλόϑεν] αὐτῶν χυκλοϑὲν 26. αὐτὸ κυκλοϑὲν 
ὅσεν ἦν αὐτῶν] οϑὲν ἦν αυτω 23, 36,48, 

49, ὅς, 87, 90) ὁ7. 104) τού, 1ο9, 144, 1479 108, 228, 233, 302) 300. 

ΟομρΡ]. ΑΙεχ. 83ν. Οἴἶγοσ. οϑὲν ἦν αὐτοῖς 24. οϑὲν ἦν κάι αὐτὼ 
91. ἡ ἐλπὶς] Ἄ, ἡ 26. τῆς βοηϑείας] τῆς σωτηριᾶς 6. ἐφ᾽ η] 

ἐφ᾽ ἣν 87, 91, 93» (97. υἱ νἱἀεῖυγ) 228, 209. Οοπιρὶ. ΑἸ4ά. αὐτὸς 
ἐπεποίθει} αὐτὸς ἐπεποιϑεν 86. ΑΙεχ. αὐτὸς ἐπέποϑει τοό. αὐτοὶ 
μετὰ τυμπάνων) αντοι μετα ἀνλων 1ΠΠ, Ψ]Π, (Χ]]. ππᾶγρ. υὧἱ ἴῃ ΕΑ.) 
46, 86, τού, 198, 239, 306. δτοι μέτα τυμπάνων 52, 36, 48, ς1, 62, 

90, 93, 147, 228. αὐτοι δὲ μετα τυμπάνων 49. κα αὐτοὶ δῖαν. Οἴἶτοξ. 
καὶ κιϑαρας] -Ἐ καὶ εν πολέμοις ἀφορισμα (22,23. [00 54) 36,48, ς τ, 

62, 90, 93; 144. 147) 302) 308. 
“Ἔ ελάεηη, οὐπὴ αφορισμενοι ῬΓῸ ἀφορισμδ, 228. 
τὸν ῥγϑιαῖ. καὶ 22, ς1, 9ο, 228, 308. 

ΧΧΧΠΙ. Σὺ γὰρ] ὁ γαρ σν 11. ὁἐἀ γαρ (ΧΙ. πιαγρ. υἱ ἴῃ Ἐἀ.) 
43, 26, 36, 48, 62, 90, 93» 97. 1ού, 109, 144. 147, 108, 228, 233» 

302, 306, 2ο8. ΑΙ4. Σὺ γῶρ τρὸ ἡμερῶν] ὅτι τορὸ ἡμερῶν Οἴοτξ. 
ἀπαιτηϑήσῃ] απατηϑησὴ 48, 208. ΟοΙΩρ]. ΑΙεχ. ἀεείρίενὶς Ἡϊετοι. 

μὴ καί (σοι μὴ καὶ συ 1Π|, τος» 302, 306. ἀει καὶ σοι 144. ἡτοι- 

μάσϑη βασιλεύειν] ἴτ. τορ, 305. φαραγία βαϑείαν] φαραγίος βα- 

ϑειας 22, 36, (Ἰ, 62, 9ο, 93» 144) 147, 3.98. φαραγία βαϑειας 48. 

φαραγῖ! βαϑειῳῷ 528. ξύλα κείμενα] ξνλα Χχαιομενα ΝΠ, 23. 
» 

φ 

τοολεμῆσεδσιν ᾶυ- 

Ἔ ᾿ελάεπ), π}Π πολεμίοις, 100. ᾿ 



ἩΣΑΙΑΣ. 
: ᾿ ΚΕ. ΧΧΧΊ. 

2Ν ΄ . ε Ὁ ΄- ] . 2,» φΦφ Ἦ 

ΟΥΑΙ͂ οἱ χαταξαίνοντες ἐἰς Αἴγυπ]ον ἐπὶ βοήϑειαν; οἱ ἐφ ἵπποις πεποιθότες ιχαὶ ἐῷ ἄρμασιν;.1. 
: 6 ᾿ δ Ν 7΄ Σιν Ν Ψ “3. 

ἔς, γὰρ πολλὰ, χαὶ ἐφ᾽ ἵπποις “πσλῆϑος σφόδρα" χαὶ ἐχ ἦσαν πεποισότες ἐπὶ τὸν ἅγιον. τ 1σ- 

ραὴλ, χαὶ τὸν Κύριον ἐκ ἐζήτησαν. 
Ν ΣΝ “,ῷἫ» 5 3 ΠΣ  ἘΝΝἝ ᾿ Ν ε 7 9 “Ὁ 

Καὶ αὐτὸς σοφως ἦγεν ἐπ᾿ αὑτὸς χαχᾶ, χα! ὁ λόγος ἀυτξ 

9 [οὐ Ν. 39 Ά 3535. “᾿ ἐν δώ ἰδὲ “"ΠΠ|Φ2.Ν ἣν. ἐλ δα αὐτῶν τὴ 

οὐ μὴ ἀϑετηϑῆ, καὶ ἐπαναςήσεται ἐπ᾽ οἶχες ἀνθρώπων πονηρῶν, Χαϊ ἐπὶ τὴν: ἐλπίδα αὐτῶν τὴν 
Ἢ , ᾿ 

,᾿ ’ὔ’ 

ματαίαν, Αἰγύπ]ιον, ἃ 
[γ - Ξ ’ ἣς 

γϑρωπον, καὶ οὐ Θεὸν, ἵππων σάρκας, χαὶ οὐκ -ἔς! βοήν εἰα' ὁ δὲ Κύριος 

ἐπάξει τὴν χεῖρα αὐτῇ ἐπ᾿ αὐτός" καὶ κοπιάσουσιν οἱ βοηϑϑντες, χαὶ ἅμα πάντες ἀπολοῦνται. 

“Ὅτι ὅτως εἶπέ μοι Κύριος, Ὃν τρόπον βοήση ὁ λέων, ἢ ὁ σκύμνος ἐπὶ τῇ ϑήρᾳ ἣ ἔλαξε, χαὶ 'κε-- 

᾿χράξη ἐπ᾿ αὐτῇ, ἕως ἂν ἐμπλησϑῇ τὰ ὄρη τῆς φωνῆς αὐτῷ, χαὶ ἡτ]ήνησαν, καὶ τὸ τπλῆϑος τοῦ 

ϑυμξ ἐπ]οήϑησαν, ὅτως χαταξήσεται Κύριος σαδαὼν ἐπιςρατεῦσαι ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ Σιὼν, ἐπὶ τὰ 

ὅρη αὐτῆς. Ὡς ὄρνεα πετόμενα, ὅτως ὑπερασπιεῖ Κύριος σαδαων, ὑπὲρ Ἱερδσαλὴμ ὑπερασπιεῖ, 
» Ν Ν ΄ Ν᾿ Νν ΄ 

χαὶ ἐξελεῖται, χαὶ ππεριποιήσεται, καὶ σώσει. Ἐπσιςράφητε οἱ τὴν βαϑείαν βαλὴν βελευόμενοι 
“’͵,Ἅ» ενἣνΝὝΝ ’ [χ4 “.ἐς » 3 ΄ 2 ΄ εἉἍἝ» » Ν ΄ ϑ 

ζῶα! ἄγοόομον, ὑἱοι Ἰσραήλ. οτι τῇ ἡμερθὰ ἐχει γῆ απαρνησονται 0, ἂν βῶωποι τα χεροποίητα αὺυ- 

ρὲ ν » ρ Ν ᾿, ΄ ἉῪς ἰδὲ Δ, 9 ΄ ε ρὲ ϑ. "“" ΝΝ ρὸ Φ 

τῶν τὰ ἀργυρᾶ, χαὶ τὰ χειροποίητα τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησαν αἱ χεῖρες αὐτων. Καὶ πεσεῖται Λσ-- 
᾿ 7’ 3 ’ 3 Ν ΔῊΝ ΄’ 3 ΄ 4 ΙΝ “ς ΄ 3 5 ἈΝ 

σόρ' ὁ μάχαιρα ἀνδρὸς, ἐδὲ μάχαιρα ἀνϑρώπε χαταφάγεται αὐτὸν, καὶ φεύξεται ὃχ ἀπὸ προσ- 

ῥτατηϊτῖ. οτὶ ἡτοίμαςαι τῦρο ἡμέρων ὁ Θαφεϑ' αὐτης. καιγε αὐτὴ τω 

᾿βασιλει ἡτοιμασϑη. εξαϑυνεν, ἐπλατυνεν τὴν πυραν αὐτῆς (. “2. Ὁ καὶ 

Οὔτ 1108 πὺρ ἴῃ πυρὰν Ρυπέϊἠ5 ποϊαῖ.) 26, 48, ς 1, 62, 90, 144, 147, 

408. ἔς, πἰῇ ὁ Ταφεϑ', 93. (233. [00 5.) Ργαπηῖ, τω βασιλεῖ ητοι- 

μασϑη. εδαϑυνεν, ἐπλατυνε τὴν πυραν αὐτῆς 228. Ρῥγατηϊτ. καὶ 302. 

τοῦρ] ργαπηῖτς. καὶ τορ, 392. καὶ ξύλα τοολλὰ] εἰ ἑἧσπα πιμίογεπι 
Ἡϊεγοθ. ὡς φαραγξ]) ὡς φαρυξ (ἢ) 62, 147. 

1. ἐπὶ βοήϑειαν] ἐπι βοηϑεια 3.08: οἱ ἐφ᾽ ἵπποις--- ἅρμασιν] οἱ 
ἐφ᾽ ἵπποις καὶ ἅρμασι πεποιϑότες ΟΥτ1]}]. ΑἸεχ. 1.273. καὶ ἐφ᾽ ἀρ- 

᾿μᾶσιν] κα ἐφ᾽ 229) 24. 41) ς1) 62, 90, 93» 144. 147, 233, 308. καὶ εφ᾽ 
τ ΝΥ Ἁ Ν 
αρμᾶτι 228. ἕξι γὰρ πολλὰ] Ἔ αρμαῖα 22, 26, 48, ς:, 62, 90, 

93») 1445» 147, 428, 233, 308. καὶ ἐφ᾽ ἵπποις] και ἐφιπποι 236, 48, 

62, 90, 144, 147. 233. καὶ ἐφ᾽ ἱππειοις ξ1. - πεποιθότες 230, 
2ο6ό. τῦλῆϑος σφόδρα] τοληϑὴ σφοδρα 24. Ργδεγηϊ. εἰς 36, 48, 90, 
93, 144, 233. καὶ οὐκ ἦσαν] καὶ οὐκ ἡχᾶσαν 87) ο1, 97, 300. 
οπιρὶ. ΑΙ4. καὶ τὸν Κύριον] καὶ τὸν Θεὸν 111, ΤΙ, ΧΙ1], 23, 24, 
“26, 40, 86, 87, 91, 104, τοῦ, 198, 3οό, 3.9. ΟΟτρΪ. ΑΙ4ά. ἐκ ἐζή- 
'τησαν] οὐκ ἐξεζήτησαν ΝΠ, 22, 23, 26, 36, 41, 49, ς:, 62, 86, 87. 
90, 97, 104, τού, 144, 147, 198, 228, 233, 3ο6, 308. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 
Ογήϊ!. ΑἸεχ. 1. εἷς. 
“ΤΠ, Καὶ αὐτὸς σοφὼς]} καὶ αὐτος σοφος ἼΠΙ, ΧΙ], 23. 26, 48, 86, 
Π ι, ισό, 144, 108, 228, 202, 21ούό, 108, 3ο9. ΑἸεχ. ΟΥγτ]]]. ΑἸεχ. 11. 

200. ν. 366. Απη. 1. Απη. Ἐά. ἤγεν ἐπ᾽ αὐτὲς} ἡγαγεν ἐπ᾿ αὐτες 
41,91. αὐάμεοι {μετ ἐεος Οτΐρεῃ, 11]. 913. λ ἐπ᾿ αὐτὲς δῖαν. Οἴτορ. 

, ᾿ἀϑετηϑῃ!} ἠϑετήϑη͵ ΟγΠ}]. ΑἸφχ. ν. 366. καὶ ἐπὶ τὴν ὅτε. δὰ ἔπ. 
φοηη.] καὶ ἐπὶ ματαίου ἔλπις αὐτῶν. 13 Οοὐΐςε5 δεγρίϊ. 

ΠΙ. Αἰγύπῆιον, ἄνϑρωπον] Αἰγύπ]ιος ἄνϑρωπος Οοπηρ. καὶ οὐ 
Θεὸν] καὶ οὐ Θεὸς Οοπιρί. ἵππων σάρκας] ἱππὼν σαρκες 62, 93, 

147). ἱππὼν σαρκος 87, 97. ΑἸά. ἵπποι αὐτῶν σάρκας Οοτηρὶ. καὶ 
οὐκ ἔς! βοήϑεια] καὶ βοηϑεια οὐκ ἐςὶν 26. καὶ οὐ βοηϑεία Οὐομρὶ. 
τὴν χεῖρα αὐτ8} αὶ αὐτῇ 147. οἱ βοηϑδντες} - καὶ πεσεῖται ὃ 

βοηϑεμενος 11, (Χ1]. πραγρ. τὰ Ὁ 54) τορ, 239, 302, 3ο6. (ΑἸεχ. τι 
τὰκ ἴῃ ομαγαέζ. τιΐποτε.) -Ἑ καὶ πέσανται οἱ βοηϑέμενοι 22, 36, 48, 
62. 90, 93. 144, 147, 228, 233, 398, -ξ- καὶ πσεσηται ὃ βοηϑεμενος 

23. “ καὶ τέσεντες οἱ βοηϑαμενοι «1. τᾶντες ἀπολᾶνται] ἴΓ. 
ΠῚ, 3.6.  μαχαιρα 24, 97. ΑἸά. 

ΙΝ. Ὅτι ὅτως] α ὅτως διαν. Οἶτορ. εἶπέ μοι Κύριος] εἰπε προς 
με Κυριος 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 144) 1479 228,32.ο8.. Ὃν τρόπον) 

᾿Ργατηΐτ, ὅτι τ985. Ὃν τρόπον---φωνῆς αὐτ} ὃν τρύπον ἰὰν λάξῃ 
λίων καὶ ἅρπασῃ καὶ βοήσῃ ἐπὶ τῇ ϑήρᾳ καὶ τυλησϑῇ τὰ ὄρη τῆς φω- 
νῆς αὐτῷ, Ομιγίοίι. νἱ. 781. βοήσῃ ὁ λέων] ργορπιϊῖ, οταν ΥἼΠ, 
ΧΙ, 245) 490. 91, 97» 104, 300. (οπιρὶ. ΑἸά. Θεοτρ. Ῥγβοπηϊτῖ. εᾶν 
26, 41, 86, το8, 306. (Αἰεχ. μαθεῖ ὁ ἴῃ ομαγαᾶι. τηΐπογθ) αναβοηση 
ὁ λεὼν 36, 147) 228. ργρογηΐττ, αν 48, ςτ, 90, 144, 398. αναξοησει ὃ 
λεὼν 62, (93. {γ1140. εἰ ρυηδιῖβ ποίαϊ.) 233. εν βοηση λέων τοό. ἢ 
ὃ σκύμνος) καὶ ὃ σκυμνος Ν111. α ὁ 24, 41τ. ἐπὶ τῇ ϑήρᾳ] ἔπι τὴν 
ϑηραν 93. ἢ ἔλαξε] ἦν εαν λαξη 22. ἦ εαν λαξη 36, 48, ξ1), 62, 
90, (144, εχ ςογτ. οἰϊπὶ αν) 147, 228, 233, 398. ἂν λαξη 93. καὶ 
κεχράξῃ] καὶ κεκραξεν ΝΠ]. καὶ χραξζη 22, 36, 41, 48, ς΄, 90,1 44, 
228, 206. καὶ κραξει 26, τοό. χαι χεκραξει τορ. κα καὶ 198. καὶ 
Χεκραξεται 233. καὶ κράξωσι (οπρί. ἐπ᾽ αὐτῇ] ἐπ᾿ αὐτῆς ΝἼΙΙ, 

41τ. επ᾿ αὐτὴν 24) 26, ΟἹ, 97, το4. 306, 309. ΑἸά. εν αὐτὴ 233. 
ἐπ᾿ αὐτὸν ΟοηρΙ. ἕως ὧν ἐμπλησϑῃ] αν 11, τος, 392. εὡς οὗ 

ἐμπλησϑὴ 26. εως ἂν ἐμπλήση 233. τα δρη] ροηϊξ ροίξ αὐτῇ 932. 
τα ορια τοό. καὶ ἡτ]ήϑησαν] καὶ ητηϑη 252, 36, 48, ξ1) 62, 90, 93) 
144, 147, 228, 233, 32.0.8. καὶ τὸ τλῆϑος} καὶ 22, 36, 48, ξ1» 
ό2, 99, 93, 144, 147, 228, 233, 3908... τῷ ϑύυμ] ῥγαιηϊε, απὸ 22. 
απὸ τῷ ϑυμξ αὖτε 16, 48, ξι, 62, 90, 93», 144, 147, 228, 233» 308. 
ἐπ]οήϑησαν] καὶ τ]οηϑὴ 22, 48, ςτ, 62, 90, 93.» 144. 147, 228, 233, 
4ο8. καὶ επϊοηϑη 36.{.Ἡ Κύριος σαδαὼϑ] κ᾿ σαδαωϑ' 24. Κύριος ᾧ 
Θεος σαβαωϑ' τοό. ἐπιςρατεῦσαι) κα 49. ἐπὶ τὸ ὅρος] α το 104. 
τὸ Σιὼν] α τὸ ΥΠ], 24) 419 975 1ο9, 302: Οομρί. ἐπὶ τὰ ὄρη αὖ- 
τῆς} Ῥγφυῖτε. καὶ 22, 36, 48, ςΙ, 62, 90, 93» 144, 1479 228, 233» 

208. Αἰεχ. καὶ ἐπι τὰ οριῶ ἄντῆς τού. 
Υ. ὑπερασπιεῖ---ἐξελεῖται] ὑπερασπιεῖ Κύριος Ἱερεσαλὴμ καὶ ἔξε- 

λεῖται δῖαν. Οἶτορ. Κύριος σαδαὼϑ] α σαδαωϑ ΝΠ], 24, 86, 41, 
86, τοό, τ98, 2.96. Οοτηρῖ. μιαροὶ σαδαὼϑ᾽ ἴῃ ομαγαέξ. πηΐμοσε Α]εχ. 
σαξαὼϑ---ὑπερασπιεῖ 23] α' οὑπὶ ἰηϊεγπηεά, 87, ΟἹ, 97, 1045. 300. 
ὑπὲρ Ἱερεσαλὴμ] ἐπι Ἱερεσαλημ 26. α ὑπὲρ Οοπιρί. ὑπερασπιεῖ 25] 

ΛΥ͂ΙΙ, (ΧΙ. «ἀάϊε. ἴῃ τρᾶγρ.) 2ό, 41, 86, τοό, 109, 198, 302, 306. 
ΟὐοΙΏΡΙ. βαθεῖ 'π ομδγ. τοΐπογε Αἰεχ. καὶ ἐξελεῖται] καὶ ἐξιλασεται 
(22. οοττ. υἱ ἰη Εά.) 36, 48, ς1, 62, 90, 93» 144, 147, 228. καὶ 
περιποιήσεται] χαὶ περιδησεται (οοττ. υἱ ἰῃ ἘΔ.) 22. καὶ υπερξησεται 
46, 48, ξ1) 90, 144) 228, 208. -ξ καὶ ὑπερξησεται 62, 93, 147). 233- 
καὶ υπερποιήσεται καὶ υπερδησεται (νοα. καὶ ὑπερδησεται ἴῃ τηᾶΓρ,.) 
109. καὶ σώσει] - αὐτὴν 233. 

ο ΥἹ. οἱ τὴν βαϑείαν] οτι τὴν βαϑειαν τοϑ. -Ἑ μου 233. οὗ 
τὴν βαϑείαν δες. 1ἀ ἤη. οοπι.} εμέ ἐπ ῥγοξμπάωπε τος ῥέεν σεῖς Αἰ 1 εὶς 
Ηϊΐετοα. ΝΡ. βαλευόμενοι) πεποιῆχοτες 26. βελευσαμενοι τοῦ, 
ἍΪεχ. βεξελευμένοι Ὑπεοάοτεῖ. ἱν. ούρ. υἱοὶ Ἰσραήλ] « (ΤΙ. 

αἵ νἱάστυτ) 24) 26, 49, 86, τού, 198, 306. 5]ν. Οὗἶτορ. μιδρεῖ {0} ἃς 
ἰπ ομαγδδς. τηΐπογε ΑἸαχ. Ῥγϑ πη, οἱ Ὑμεοάοτεῖ. ]. οἷς. 

ΝΙΙ1. Ὅτι τῇ ἡμέρᾳ] λα οτι 49ς. ἀπαρνήσονται] απαρνηθήσονται 
ΠῚ, Ν]Π], 24, 40,91, 97. 399. Οοπηρὶ. Α]4. αφαιρανται (Χ1]. πηᾶγρ.} 
22, 23) 36, 48, 62, 8ό, 90, 93») 144. 147, 228, 233, 230; 306, 308. 

ἀφελενται 41, ς15) 109) 302. ὙΠοοάοτεί. Ϊ. οἷξ, ὥπαρν. οἱ ἄνϑρωποι] 

αὐγίεῖει υἱν Ἡΐϊετοη. τῶ χειροποίητα 1" ---τὼ χρυσὰ] ἑάοϊα ἀγρεπιὶ 
Μὴ, εἰ Ἰάοία αετὶ μμιὲ Ἡϊετοη. ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν ἀργυρῶν καὶ 
χρυσῶν 8ϊν. Οἶτος. τα ἀργυρὰ] τὰ χρυσα 93, 144. καὶ τὼ 
χειροποίητα} κα τὰ χειροποίητα ἯἼΙΙ, (ΧΠ]. δά άϊε. ἴῃ τΩΔΥρ.) 245. 26, 

41, 49, 91, 97, 104. τού, 198, 3ο6, 2099. Οομρ!. Τεοάοτεῖ. ἰος. οἷξ. 
Ατπη. 1. Αγπι. ΕἘὰ. -Ἐ αὐτῶν 36, 1, 62, 90, 147. 233» 308. ΒΑθεῖ 
τὰ χειροποίητα [Ὁ κΚ ἰπ ομαγαέξ. πάποτε Αἰεχ. τῶ χρυσὰ] τὰ αρ- 

γυρα 93» 144. ἃ ἐποίησ. αἱ χεῖρ. αὐτῶν] φιεξ )κεεγηπὲ φοὖ!ς Ἰπαηχς 

υνοθτα᾽ ἐπ βεεεαίμπι. Ἡϊδτοη. Ψαρ. αἱ χεῖρες αὐτῶν] -Ὁ ἁμάρτημα 
(ΧΙ. πλᾶγρ. τὰν 30) 23. (Αἴεχ. ὧὰ δζ ἴῃ εἰδγαός. πηπογε.} -Ἐ ἄμαρ- 

τιᾶν (ω2, 48. Ὁ “ὉὉ} 26, ςτ, 62, 90, 144. 147, 228, 308. - ἀμαρ- 

τιῶ 93... Ἔ εἰς ἁμαρτίαν Ατη. 1. Ασα, Εά. 

ΥἼΙ. ᾿Ασσέρ] Ρῥτατωηϊτι. ὁ 147. ᾿Ασσυρία Ατηι. 1. Αχτη. Εά, 
καταφάγ. αὐτὸν] καταφάγ. αὐτὰς Ατπι. τ. καὶ φεύξεται] και φευ- 
ἕονται τοι. Ρτοοπηϊε. καὶ φλεξει 239, 306. ἀπὸ τροσώπε μαχαί- 
ρβᾷς} ἀπο τροσωπου διωκοντος 111. οἱ δὲ ὅτο. δα ἔπ, οοπ).} ἐκόσμει 
εἦως ερεγαδηπέμν ς Ἠΐετοθ. οἱ δὲ νεανίσκοι] -- αὐτῇ 22, 233. καρ 

2. 



ἩΣΆΑΤΑΣ. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙ. 

ὥπου μαχαίρας" οἱ δὲ νεανίσκοι ἔσονται εἰς ἥτιημα, Πέτρᾳ γὰρ περ λη νη σονται ὡς χάρμκι, 
χαὶ ἡτ]ηϑήσονται, ὁ δὲ φεύγων ἀλώσεται" τάδε λέγει Κύριος, Μαχάριος. ὃς ἔχει ἐν Σιὼν σπέρ-- 

9. 

12. 

13. 

μα, χαὶ οἰκείας ἐν Ἱερεσαλήμ. 

, ΙΔΟῪ γὰρ βασιλεὺς δίκαιος βασιλεύσει, χαὶ ἄρχοντες μετὰ χρίσεως ἄρξεσι. 

ὥρωπος χρύπ]ων τοὺς λόγους αὖὐτϑ, χαὶ χρυξήσεται, ὡς ἀφ᾽ ὕδατος φερομένε' καὶ φανήσεται ἐν 

Σιὼν ὡς ποταμὸς φερόμενος ἔνδοξος ἐν γῆ διψώσῃ. 
ποις, ἀλλὰ τὰ ὦτα ἀχέειν δώσεσι. 

Καὶ ἕςαι ὃ ἂγ.. 

Καὶ ἐχέτι ἔσονται πσεποισότες ἐπ᾽ ἀγϑρώ-- 

Καὶ ἡ χαρδία τῶν ἀσϑενόντων πρδΈΚΗ τῷ ἄκδειν, καὶ ἀΐ 

γλῶσσαι αἱ ΜΈΛΑΙΕ ΣΙ ταχὺ μαϑήσονται λαλεῖν εἰρήνην. 

χειν, χαὶ ὄχέτι μὴ εἴπωσιν οἱ ὑπηρέται σοὺ, Σίγα. 

“Καὶ δχέτι μὴ εἴπωσι τῷ μωρῷ ἄρ-- 

ὋὉ γὰρ μωρὸς μωρὰ λαλήσει, χαὶ ἡ χαρδίᾳ 
3... δ δον σι: ΤΣ τς δ. Ἄσιν. -ς ΙΝ .»7 ὑέος, “ φΦ τν 4 ἢ 

αὺτϑ μάταια γοησειί, τ συντελεῖν ἀγομᾶ, χαὶ λάλει» πρὸς Κύριον πσλᾶάγησιν, τὰ διασπεῖραι ψυ- 

χἂς πεινγώσας, χαὶ τὰς ψυχὰς τὰς διψώσας κχεναὰς “ποιήσει. Ἢ γὰρ βελὴ τῶν ὡονηρῶν ἄγομα 

βελεύσεται, χαταφϑεῖραι ταπεινὰς ἐν λόγοις ἀδίκοις, χαὶ διασκεδάσαι λόγες ταπεινῶν ἐν χρίδει. 
Οἱ δὲ εὐσεξεῖς συνετὰ ἐξελεύσαντο, χαὶ αὕτη ἡ βελὴ μενεῖ. 
ἀχάσατε. τῆς φωνῆς μου" ϑυγατέρες ἐν ἐλχίδι εἰσαχόσατε λόγους μου. 
ποιήσασϑε ἐν ὀδύνη μετ᾽ ἐλπίδος" ἀνήλωται ὃ τρυγητὸς, πέπαυτὰι, ἀχέτι μὴ ἔλϑη. 

Γυναῖκες ΄'λόσιαι ἀνάςηϊε, “χαὶ 

Ἡμέρας ἐνιαυτᾷ μνείαν 

“Ἐχςητὲ; 
λυχήσητε αἱ πεποιϑυῖαι, ἐχδύσασϑε, γυμναὶ γένεσϑε, περιζώσασϑε τὰς ὀσφύας, Καὶ ἐπὶ τῶν 

μαςῶν χύπ]εσϑε, ἀπὸ ἀγρδ ἐπιϑυμήματος, χαὶ ἀμπέλε γεννήματος. 

οἱ νεάνισκοι ἄντα 36, 48, 62, 93, 144) 147, 308. ἔς, η]ῇ αὐτῶν, ξΙ, 
90. 5ὃὲ νεανισκό!ι το. εἰς ἥτίημα!] α εἰς 405) 87» 91, 975, 104. 
Οομρὶ. 

ΙΧ. τεριληφϑήσοντα!ι] σεριληφθησεται 408. καὶ ἡτ]ηϑήσονται) 
να 308. καὶ ἡτ]ηϑήσοντωι--- Κύριος] ὁ ὁ δὲ φευγων ἀλωσεται και ητῇη- 

ϑησονται φυγὴ οἱ ἄρχοντες αὐτϑ, λέγεις. Κυριος ὁ ἔχὼν τσυρ εν Σιων καὶ 
κλιδανος αὐτῶ ἐν Ἱερασαλημ,, ὁ δὲ φευγων ἀλωσεται. τα δὲ λέγει Κυριος 
(22. οὐτὴ κΚ δηῖες καὶ ητηϑησονται) ς15» 90, 93» 144) 147. ἔς, οὐπὰ 
λιξανος ρῖὸ κλιξανος, 36. ἢς, οὑπὶ αὐτε ργοὸ αὐτω, ὅ2. ὄλώσεται] 
“Ἔ και ητ]ηϑησονται φυγη οἱ ἄρχοντες αὐτὰ λέγει Κυριος ὁ ἔχῶν πὺρ ἐν 

Σιων και κλιδανος αὐτῶ εν ἱερασαληὴμ ὁ δὲ φευγων ἀλώσεται 48. 

Ἰδὲ γὼρ βασιλεὺς} -᾿ Κυριος “6. δα Κυριος βασιλευς (Κυριος 
νἱγρυα ἰτδηϑῆχ. 4 αἱ. τ.) τού. ἰδὲ δὴ βασιλεὺς Ογτῖ!, ΑἸεχ. ἵν. 221. 
εἴ αϊ.. δίκαιος] δικαίως ΑἸεχ. 
χονταὰ 306. ἄρξεσι] αξεσι 306. 

11. Καὶ ἕρςαι ὃ ἄνϑρωπος] αὖ 48, ςτ, 62, 90,.93») 144, 147, 228, 

233, 306, 308. 
ὕδατος] ὡς ἐφ᾽ υδατος 24, 62, 93. φερομένε] “Ἢ πολλε 22, 48, ςι, 
ό2, 9Ο, 93. 144) 147, 233, 3.08. καὶ φανήσεται] αὶ κᾶ! 49. ἔν- 
δοξος ἐν γ5} α ἐνδοζος 41, 233. ενδοζω ἐν γὙὴ 144. 

11. Καὶ ἐκέτι ἔσονται] καὶ οὐκ ἐσονται 93. ἐπ᾽ ἀνϑρώποις] ἐπ᾿ 
ανϑρωπες 24. 49, 90, 97. 144. -Ἔ καὶ οὐκ᾽ αμιαυρωθησονται οι ; οφϑαλ- 

μοι ορωντῶν (ἔοσ. οροντων) 62. πὴ οδάδπη, ἡ τῶν ,ϑρωντῶν, 147. 

ἀλλὰ δις. δὰ ἔπ. ςοπ..] ὠλλὰ τὰ ὦτα ἄρξεσιν εἰς ἀκοήν. 8ῖν. Μοίᾳ. 
ὦκδειν δώσεσι) ἴτ. ΧΙ], 22, 24, 26, 36, 41, 48, ςτ, 62, 86, 87, 90, 93) 

97) 104, 1οῦ, 144, 147.» 108, 228, 233, 306, 208, 309. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 

δωσεσιν ἐκεινοις ἄχβειν ΟἹ. 
ΙΝ. τῶν ἀσϑενόντων) α τῶν Οοπιρὶ. τῶν ἀσϑενῶν ΑΙεχ. προσ- 

ἔξει τῷ ἀκ.] προσαξει τε ακ. τορ. τῷ ἄκέειν] τα ἀχξεῖν 111,23, 24, 
41, 49, 86, 8), το4, τοό, 202, 3ο6, 309. μηρί. τα νοεῖν 22936, 48, 

ξ1, 90, 93») 1ορ, 144» 147, 228, 233. ΑΙεχ. τῶ νοεῖν ό2, 3908. καὶ 
αἱ γλῶσσαι] κα αἱ 36, 48, ς1, 90, 104; 144, 306, 3.8. Οοπιρὶ. ΟΥτῆ]!. 
Αἴεχ. νοΐ. 1, ῥαττ, '. Ρ. 523. ταχὺ μαϑήσονται] ταχὺ μαϑονται 62, 
147. αταχὺ ΟΒιγίοία, ᾿ϊ. 759. ὙΠεοάοτεῖ. 1. 1 ς 76. 

Υ. Καὶ ἐκέτι τ᾿ ---καὶ ἐκέτι 291 λ Δἰξεγιτγ. οὐπὶ ἱπιεττρεὰ, ς τ, 396. 
μὴ εἴπωσι τ] ῥγατηϊτξ. οὐ 22, 24, 36, 48, 42, 90, 93. τού, 144, 147». 

228, 308. ΑΙεκ. 

τ, ἃ 24, 36, 48, ςΙ, 62, 9ο, τού, 1441 147. 228, 308. ΑἸεχ. οἱ 

Ἁ Φ'. ἡ λν καὶ ἀκέτι 2] α καὶ 302. μὴ εἴπωσι») ρῥτῶ- 

ὑπηρέται σου} 33: 
ΝΙ. Ὁ γὰρ μωρὸς} " γὰρ Ογπ]. ΑΙοχ. ἱν. 367. (ΟΕ, νἱ. ρατῖ. Ἵ, 

Ῥ. 112.) καὶ ἡ καρδία αὐτὲ] και ἡ καρδια αὐτῶν 1Π|, τοό. μά- 
ταια νοήσει] ματᾶιον νοησει 93. μετανοήσει 108. “μάταια ποιήσει 
ΑΙοχ, ἄνομα---πρὸς Κύριον] δ᾽5 Τςτῖρε. 62. νοήσει τὰ συντελεῖν 
τ λαλεῖν] νοήσει τῇ λωλεῖν ΟΥΠ]}. ΑἸεχ. ν. 4ο6.. πρὸς Κύριον] πρὸς 
Θεὸν Ατηι. Ἐὰ. Οδοῦρ. τλανησι»] ὥλαάνειν (ῆς) 865. τα 5 διασπεὶ- 

γον. ΙΝ. 

καὶ ἜΧΟΤΕΙ κ λ χαι ό2. χαι ἀρ- 

τὰς λόγες αὐτῷξ} τας λογῆς ττες Π1|, ὡς ἀφ᾿ 

Ἡ γῆ τ λαϑ με, ἄχαγϑα 

ραι] τε διαφϑειραι 24, τοό. (οπιρὶ. Αἰεχ. τα; διαγρεψαι ,6ό. τὰς 

διψώσας} τας διψωσας κενὰς διψωσας 93. τας πεινωσας διψωσας 
(ςοῖτ. υἱ ἴῃ Εἀά..} 144. κενὰς ποιήσει] κενας ποιῆσαι 24, 24. 26, 36, 

41, 48, ξι, 86, 905 97, τοί, τού, 144») 1479 228, 233) 302, 308, 300. 
ΟουΡΙ. τε ΑΙεχ. 

11. ἄνομα βελεύσεται] ανομια βελενεται 41, τού. Οὐιορὶ: ΑΙεχ. 
ταπεινὰς} ρτγαοτηϊτ. τοὺς 49. λόγους ταπεινῶν] λογισμᾶς ταπεινων 
111. λογες ττενητων 22, 36, 48, ς1, 62, 00, 144. 147, 228, 233, 308. 

λογόις σενήτων 93. 

11. καὶ αὕτη ἡ βελὴ μενεῖ) α 97. Οομρί. μενεῖ] μένει 46, 
41,49; 00, 104. το, 144. 108, 302. δεγπαηεί, Ἡϊετοη. 

ΙΧ. ἀνάςητε] “ δὴ 24. (ΑΙεχ. (10 χε ἴπ ομαγδάς. πηῖποσβ.) ἐν 

ἐλπίδι] ἐπ᾿ ελπιδι 245 87, 309. ΟΟπιρί. εἰσακάσατε] ἀκεσατε ΧΙ], 

245) 26, 41, 40, 87, 97, τού, 100, 108, 228, 233, 302, 306, 300. 
Οὐπιρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. λόγες μου] ῥγροπηϊῖ. τες ΧΙ], 24, 26, 41, 40, 
86, 97, 104, τού, τος, 228, 302, 3ο6ὅ, 3099. (οπηρὶ. Αἰεχ. μου τους 

λογους 22, 36, 483, ςτ, 62, 93» 1445. 147. Μμοὺυ του ἐγ 90, 308. 

ἴΓ. 233- 
Χ. Ἡμέρας ἐνιαυτε} ἡμερῶν ἐνιαυτα 62, 90, 93, 147. σημέρον' 

ἐνιᾶυτα 144,3.9353. Ἡμέρας ἐνιαυτξ μνείαν τοοιήσ.] Πῖες ἀππὶ πιοπιδης 
ιοἱε Γαῖα. μνείαν τοιήσασϑε] μνείαν τοιησατε 26. μνημὴν τσοι- 

ἡσασϑε 2332. τΐπαυται]) - ὁ σπορος ΧΙ], 24) 26, 41, 40, 86, 87, 

919) 97, 104, τού, τ98, 228,233,) 306, 3099. ΟΟμΡΪ. ΑΙά. ΑἸοεχ. Οεοζρ. 

(ϑϊαν. Μοίᾳ. Ργρεπη Ὁ, καὶ.) Ἔ ὁ σπόρος ὁ νετὸς 22, 16, 48. -ἰ- ὃ 
σπορος ἔτος «ι. ἄκέτι μὴ ἔλϑῃ] ῥτγαιπηϊεῖ, και ΧΙ], 24. 26, 49, 86, 
87, 97» 104, 300. Οοπιρί. ΑΙ4. ΑΙεχ. βκετι οὐ μὴ ἐλϑη (ς:. εχ σοσγ.) 
93, 144. καὶ ἀχετι ὃ νετος ὁ μὴ ελϑη 228. καὶ αχετι αὶ μὴ ελϑὴ 206. 

ΧΙ. Ἔκρητε] ργβυηϊτ. εὐϑυνες (πταγρ. (ιδ 5) Χ]1. ργαβπιϊεῖ. εὐ- 
ϑηνεσαι (22. ἴοτ. εὐϑενεσαι) 23, 365, ςτ, 90, 100) 1445 147. 302. (ΑἸΪεχ. 

(δ Χ ἱπ ομαγαές. πυΐπογθ.) ργαπιττ. εὐϑυνεσαι 48, 62, (93. ἴοτ. εὖ- 

ϑυμεσαι) 228, 2098. αἱ τεποιϑυιαι] - ἐπὶ λεέτω 22, 36, 48, ςι, 
ό:, 90, 93; 144. 147, (228. ἔρια 11π.}) 233, 308. γυμναὶ γένεσϑε} 

να 23. Ὑυμναι γινεσϑὲ 1479306. περιζώσασϑε] - σαχκες 26, 40, 
86, 8), 919) 97. το4, τού, 198, 228, 300. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. τὰς 
ὀσφύας] - σακκες 22, 46, 48, ξτ, 62,00, 93, 144. 147,.233. Ἑ ὑμῶν 
24» 49. ϑό, 87: οι, 97. Ἔ σάκκοις 3.8. ὀσφύας ὑμῶν Οοπιρὶ. τὰς 

ὀσφύας ὑμῶν ἐν ὰ σάκκῳ δίαν. 
ΧΙ]. ἐπὶ τῶν μαρῶν] ἐπὶ καρπῶν 7 Οοάΐοεβ 5εγρῖ!. ἐπὶ οἴκων σο- 

ἀεχ πην8 8εῖρὶ. πὸ αγρδ] ἐπὶ αὙρΞ 229) 41. περι αγρΕ 245 49, 
86, 91, 975 104. τού, τοϑ8, 228, 309. ΟὈπιρὶ. ΑΙοκ. δῖαν. ἐπὶ αγρὼ 

16, 48, «τ, (ό2. εχ οοττ.) 90, 93, 144» 1475 233. ὑπὸ αγρδ 87. καὶ 

ἀμπέλου] και ἐπι αμπελὼ 32, 46, 48, ξιῖ, 62, 90, 144» 1475 233» 208. 

χαι ἐπὶ ἀμπελξ 93. καὶ ἀπὸ ἀμπέλε Αἴμδη. 11. 8:. 

ΧΙΗΙ. Ἡ γη] ἐν τῇ γη 22, 46, 48, 51, 65, 90, 93» 1449 147» 228, 

408. ἐπὶ τὴν γῆν 49. ἐν γῆ ΟΟπιρὶ. ἐπὶ γῆν Αἰεχ. ἢς ἔετε ϑίαν. 

Ἡ γῆ ἄτο. τἀ ἤη. οοπ). 7 δωρεν ἐογγαπι ροῤρμὴϊ ππεὶ ̓ βέπα εἰ άπυπι αἰέεα- 

ᾳ. 



! 

ΗΞΣΑΙΑΣ. 

ὑψηλδ' χαὶ ἔςαι ἔρημος ὁ Χέρμελ, καὶ ὁ Χέρμελ εἰς δρυμὸν λογισθήσεται. Καὶ ἀναπαύσεται ἐν 
: 3 ρῷ ὔ 7 .» Ἂν» “ 7 

τῇ ἐρήμῳ χρίμα, χαὶ διχαιοσύνη ἐν τῷ Καρμήλῳ χατοιχήσει. Καὶ ἔςαι τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης, 
3 ΄ Ψ ρ » ἥκει Ν ᾽ ξ 

εἰρήνη" καὶ κρατήσει ἡ δικαιοσύνη ἀνάπαυσιν, χαὶ πτεποιϑότες ἕως τ αἰωνος, Καὶ χατοιχῆσει ὁ 
9 Ν 2 : Ν ν. 2 ΄ ὟΝ ’ ε ὟΝ, 

λαὸς αὐτῷ ἐν “πόλει εἰρήνης, καὶ ἐνοικήσει πεποιϑὼς, καὶ ἀγαπαύσονται μετὰ π΄λόὅτου.ς ἫἪ δὲ 
: »φ »»ε Ὃ'ἴἷ ο κΜ ες 9 ἰοὺ 2 ρ" ο᾿ »- 

χάλαζα ἐὰν καταβῇ, οὐχ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἥξει" χαὶ ἔσονται οἱ ἐνοιχᾶντες ἐν τοις δρυμοῖς πτεποιϑότες, 
| Ἷα ἣν οἰ  ΝΝ Ὡ“ " ΓΕ Ν»Ν»» ρ᾽ 

ὡς οἱ ἐν τῇ πεδινῆ. Μακάριοι οἱ σπείροντες ἐπὶ πτᾶν ὕδωρ, ὃ βὲς καὶ νος “πατεῖ. 
͵ [ 

᾿ »“Ὸ) ς ὍὉ ς ὍὉ 9ΌΆΝ ᾿ ρο ΔΝ Ω 2 ϑε ες. .. 3 3 

ΟὟΑΙ τοῖς ταλαιπωρᾶσιν ὑμᾶς, ὑμᾶς δὲ ἐδεὶς ποιεῖ ταλαιπώρους, χαὶ ὁ ἄϑετων ὑμᾶς οὐχ ἄσϑε-- 

τεῖ. ἁλώσονται οἱ ἀϑετᾶντες, καὶ πσαραδοϑήσονται, καὶ ὡς σὴς ἐφ᾽ ἱματίου, ὅτως ἡτ]ηϑήσονται. 

Κύριε ἐλέησον. ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίσψαμεν" ἐγενήϑη τὸ σπέρμα τῶν ἀπειϑόντων εἰς ἀπώλειαν, 

ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν καιρῷ ϑλίψεως. Διὰ φωνὴν τῇ φόξου ἐξέςησαν λαοὶ ἀπὸ τῇ φόξξ σε, χαὶ 

διεσπάρησαν τὰ ἔϑνη. Νῦν δὲ συναχϑήσεται τὰ σχῦλα ὑμῶν μιχρᾷ χαὶ μεγάλε" ὃν τρόπον ἐᾶν 

τις συναγάγῃ ἀχρίδας, ὅτως ἐμπαίξουσιν ὑμῖν. ἍἽΑγιος ὁ Θεὸς ὁ χατοιχῶν ἐν ὕψηλῳ, ἐνεπλήσϑη 
3 9 ρὸ ε ΄ ε ρ 9 ρῸ 

Σιὼν χρίσεως χαὶ δικαιοσύνης. Ἔν νόμῳ παραδοθήσονται, ἐν ϑησαυροῖς ἡ σωτηρία ἡμῶν, ἐκεῖ σοφία 

χαὶ ἐπὶςἤμη χαὶ εὐσέξεια πρὸς τὸν Κύριον' ὅτοί εἰσι ϑησαυροὶ δικαιοσύνης. δὲ δὴ ἐν τῷ φόξῳ 

ἄει ..... Ἠϊετοῦ. τὸῷἢἜἍ λαξ μ8} τα. 48. μα ὅ2, 1ο0, 1479 392. 

εὐφροσύνη ὠρϑήσεται] ἴτ. 36, 48, όῶ, 90, 93, 1445) 147») 233» 308, 

ἀρθήσεται!) ἁἀπαρϑήσεται 41. 
ΧΙΨΝ. Πόλις τολὲσία} α ΟὐμρΡ. αὐλᾶτον στολίως} ὥλετον το- 

λεὼν {πιᾶγρ. υἱ ἱπ Εἀ,) ΧΙ]. ἐφήσεσιν, οἴκες ἐπιϑυμήματος] καὶ οἱ- 
κες ἐπιϑυμήτους αφησεσιν ΧΙ], 24,26, τού, 233. ΔΙεχ. ἢς, ἤπε και, 

86. ἔς, εἴπ ἐπιϑυμήματος ΡτῸ ἐπιϑυμηῆτες, ι98, 3906. οἴκες ἐπι- 
ϑυμήματος} οἰκες ἐπιϑυμητες 36, 40, 87) 915) 97. 104) 228, 300. 
ΑΙά4. καὶ οἴκους ἐπιϑυμητές Οοτηρί. αἱ κῶμαι] α αἱ το4. -Ἐ σε 
τορ, 302. υἱδα να Ἡϊετοθ. ἕως τοῦ αἰῶνος] αὶ τ 22, 48, 40, 90, 

93, 144.» 2335308. ἕως ἑνός (Π0) 62, 147. ὄνων ἀγρίων] οναγρων 
104, τούό. ᾿ 

ΧΥ. Ἕως ἄν ἔλϑη] ἕως αν ἐπελϑὴ ΧΙ], 23, 26, 41, 87, οἱ, 104, 
1ούό, 1τορ, 228, 2335) 302, 309. ΟΟἴηρΡ]. ΑΙεχ. εὡς αν ἐπελϑοι 24. 
εὡως ἐπελϑη 3206. ἐφ ὑμᾶς] 43. ἐφ᾽ ἡμᾶς ΑΙά. ΑΙεχ. ἀφ᾽ ὑψη- 
λ5] αφ᾽ ὑψες το9, 392. καὶ ἔγαι ἔρημος} καὶ εξαι ἡ ἐρημος 36,48, 

φ1, 625) 90, 93ν 147, 228. ὁ Χέρμελ] ὡς Χερμελ 36. ὡς ὁ Χερμελ 
48, κ1) 62, 90, 93» 144, 147. ὁ Χαρμελ τοό. ἐν Χέρμελ 51αν. Μοίᾳ. 
καὶ ὁ Χέρμελ] κα 48. εἰς δρυμὸν] εἰς δρυμωνα ωο, 208. εἰς δρυμοὺς 
Οοάοχ υηϊ18 ΕΓ]. 

ΧΥῚ. Καὶ ὠναπαύσεται), 93. ἐν τῷ Καρμήλῳ] κα τῳ 41. 
ΧΥῚΙ. καὶ τεποιϑότες] - ὡσει 42, 36, 48, 62, 90, 93, 144. 147, 

308. -Ἐ ἐσονται 26, 41) 49, 51» 91) 97, 104, τού, 198, 228, 233, 

400. ΟΟπρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. Ασγγη. 1. Ασηι. ἘΔ. ϑϊαν. 

ΧΥ͂ΤΙΙῚ. Καὶ κατοικήσει] καὶ ὀικησει 22, 36, 48, 62, 9ο, 93, 100, 
144. 147. 302, 398. ὁ λαὸς αὐτῷ] ὁ λαος μου 36, 48, ς:, 62, φρο, 
93» 1449 147. 333, 398, ἐν πόλει εἰρήνης} -ξ- καὶ εν πολεσιν ἀμε- 
ριμνιας (22. ΤῈ "κ) 36, 48, ςτ, ὅ2, 90, 93, 144, 147, 228,233, 208. 
καὶ ἐνοικήσει] καὶ ἐνοικοις (ῇς) 25. καὶ εν οἴκοις 26, 48, (ςτ. οοττ. ἴῃ 

᾿ς πηδγρ ἡ 62, 00, 93, 144, 147, 3098. καὶ ἀνοικοις 233. πεποιϑὼς] 
᾿ φεποιϑήσει 22, 30, 48, (ς1. ΟΟΥΤ, τηᾶΓρ.} 90, 144. τοεποιϑησεως 62, 

93» 147 233: ἐν σεποιϑήσει 3098. μετὰ τλότου] μετα πλουτω 

93- 
ΧΙΧ. οὐκ ἐφ᾽ ὑμᾶς} οὐ προς υμας 62, 147. οὐκ ἐφ᾽ ἡμᾶς ΑΙά. 

οἱ ἐνοικᾶντες} οἱ ἀκεοντες κωὶ ἐγοικεντες 239, 206. ἐν τοῖς δρυμοῖς] 
ἐπι τοῖς δρυμοις 961. ὡς οἷ} -Ἐ ἐνοίκαντες ΧΠΠ, κα οἱ 302. : 

ΧΧ. Μακάριοι) μακαριος 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93, 144, 147, 
233» 302, 308. ΟἸεη). ΑἸεχ. Ρ. 736. Ομιγίοί, νὶ. 88. ὀὲϊ σπεῖρον- 
τες] ὁ σπειρῶν 22, 36, 48, ξΙ, 62, 90, 93, 144, 147, 233» 392, 308. 
ΕἸ. ΑἸεχ. ΟΠ γγίοί. 1. οἷξ. 

1. Οὐαὶ τοῖς ταλαιπωρδσιν] και ὁ ταλαιπώρων 48, ςι,) 62, ρο, 
1445) 1479 233, 308. ξαι τοῖς ταλαιπωροις 9ςΞ:. ὑμᾶς 19] κ 93. 

.ῷ “ 

ποιεῖ ταλαιπώρους) ποιειται ταλαιπώρους 24, 41, τος, 3.02Φ. δίνα- 
ται ταλαιπωρεῖσϑαι Αττη. 1. Αὐτὴ. Ἐά. καὶ ὁ ἀϑετῶν] κικαι 62. 
ὑμᾶς οὐκ ἀϑετεῖ } υμιν οὐκ αϑετε! 1Π|, 46, 86, τοῦ. ὥλώσονται] 

Ἔ γαρ 522, 36, 48, ς1, ό2, 90, 93; 144» 233. αλωσονται γαρ ὑμᾶς 

14). οἱ ἀϑετᾶῆντες} -ἰ- ὑμᾶς δῖαν. Μοίᾳ. ἐφ᾽ ἱματίου) ἐφ᾽ "ματιω 

48, ξ΄, 90, 144, 228, 233» 3.8. εν ᾿ματιω 62, 147. αῷ᾿ ἡματιου 
τοργ 3292. ὅτως ἡτ]ηϑήσονται] α ἅτως 8[αν. Οἰἶτορ. 

11. ἐπὶ σοὶ γὰρ] ὅτι ἐπὶ σοὶ Ῥτοζορ. 'π (ατ. Νίο. ἴοτμ,. ἷ, Ρ. 924. 

ἡ δὲ σωτηρία ἡμῶν] -- παρα σου 22, 36, 48, ςτ, 62, 90, (93. υἱ νἱ- 
ἀεῖυγ) 144. 147, 233, 3098. σῶσον δὲ ἡμᾶς 81αν. Οἷἶτορ. σωτη- 

ρία ̓ ἡμὼν) σωτηρία ὑμῶν ΑἸὰ, ἐν καιρῷ ϑλίψεως}] Ἐ παρα σου 

228. . 

1Π. Διὰ φωνὴν] δια τῆς φωνῆς 22, 36, 48, ς1, 90, 144, 308. δια 

τὴν φωγὴν 62, 147» 233. Χᾶι δια τὴν φωνὴν 93. τῷ φύθδου] -ἰ- σου 

22, 23, 24, 26, 36, 41, 48, 40, ξ1,) 62, 90, 93, 104, 1ού, 147, 228, 
233» 230, 308, 300. Οοπιρί. ΑἸά. ΑΙεκ. Αττη. 4. Οθογς. δἷαν. φο- 

ἔου σου 91. ἀπὸ τῷ φόβου σου] κα (22. υἱ νἸἀεῖυγ) 36, ς1) 62, 90, 

144, 147, 233) 308. σε 26. λτϑο1. κα ἀπὸ τῇ Φοθ8 93. χαὶ 
διεσπάρησαν] και απὸ τῆς υψωσεως σοὺ διεσπαρῆσαν 22,24, 147. ἢο, 
οἰἢ διεσπαρη, 36, 48, ς1, ὅ2, 9ο, 3.8. ἔς, πἰῇ διεσπαρει, 93, 144. 
ῇς, πἰῆ διεσπασϑη, 233.. α καὶ Ατηι. 1. σαι. Ἐκ. 8[αν. Οἴἶτος. τὰ 
ἔϑνη] ῥγαυηϊεῖ. εἰς 24. 

ΙΝ. Νῦν δὲ συναχϑήσεται} νυν δὲ συναχϑήσονται 26. τὰ σκὺ- 
λα ὑμῶν) τὰ σκυλᾶ εὔνων 9,4. τὰ σκυλὰ ἡμὼν 104, 1οό, Ιορ, 302. 

μικρᾷ καὶ μεγάλου] ἄπο μιχρδ εἰς (νεῖ ἐπι) μεγαλου (ἐπι ρυπέεϊς πο- 

τΔῖ.} 22. κα 23. ἄπο μικρου εὡς μεγάλου 36, 48, ςι, 62, 90, 93, 144, 

147, 233. ἢς, ἥπε ἀπο, 308. Ργροηηϊτ. ἀπὸ Αἰεχ. θοῦρ.0 ὃν τρό- 

πον ἐάν τις] φμαπάο (ὶ φεὶς Ἡΐετοη. ἄκριδας] - ὡς απο τῶν βοϑυ- 

νων (ΧΙ1. πιᾶγρ. Γὰδ 54) 23, 36, 48, ς΄, 905) 93» 109, 144, 228, (233. 
δ Χ) 302, 398. -Ἐ εαάεπι, πἰἢ βανων, 62, 147. ὅτως ἐμπαίξου- 

σιν] -Ἐ υψηλοις 87. τηᾶτρ. δβτως ἐμπαιζονται τού. ΑΙεχ. ὑμῖν] 
ἡμῖν τος. 

Υ. Ἅγιος ὁ Θεὸς] αγιος Κυριος Χ]]. πιᾶτρ. ὁ Θεὸς] Κύριος ὁ 
Θεὸς ὑμῶν Ατπι. 1. ἔς, πἰῆ ἡμῶν, Ατην. 4. ἐν ὑψηλῷ] εν υψηλοις 
11, ΧΙΠ, 26, 26, 41) 49, ς1ν 62, (86. υἱ νἱάἀεζιγ) 90, ΟΙ, 93» 97» 
1ο4, τοῦ, 100, 1479 198, 233. 239, 306, 309. εν ουραᾶνοις 87. (ΟΠΊΡΙ. 

ἐν οὐρᾶνοις υψηλοις 228. ΑΙά. καὶ δικαιοσύνης] κα και 26, 62. 

ΥἹΙ. Ηἰἷς νεγῆις ἀεείξ. τοό. τταραδοϑήσοντα!] τυαραδοϑησεται. 
ός, 90, 147,308. ἐν ϑησαυροῖς] καὶ ἐν ϑησαυροῖς ἔσαι 13 (οὐϊΐοε3 
ΘΕΓΡῚ;, 
302. σεπὶ! (πρίομεῖα Ἡΐϊετοθ. τρὸς τὸν Κύριον] α τὸν 26, 36, 48, 
ξι, ὅς, 9ο, 93, 1445) 147,9 233» 308. τρος τὸν Θεὸν 8). τοι εἰσι 
ϑησαυνροὶ]} «τοι εἰσιν οἱ ϑησαυροι ΟἹ. δικαιοσύνης] καὶ ἡ σωτήρια 

ἡμῶν (ουο δικαιοσυνης) 93. ᾿ 
ΨΙΙ. Ἰδὲ δὴ] ἰδὰ νῦν 8ῖν. Μοίᾳ. ὅτοι φοδηϑήσονται] αυτοι φο- 

ξηϑησονται 23, 24, 26, 36, 41, 48, 40, 51, 62, 86, 90, 91, 93, 104, 

τού, 144,.147. 198, 228, 233, 239, 306, 208, 309. Οὐρὶ. ΑΙεχ. 
βοήσονται ἀφ᾽ ὑμῶν] φοδηϑησονται αφ᾽ ὑμῶν 1Π1, (Χ11. τρᾶγρ. αἱ ἴῃ 
Εά.) 22, 245 36, 41, (40. οοττ.) ς τ» ὅς, 86, 87, 90, οἵ, 93) 97, ΤΟ4, 

ἐχεῖ σοφία] εκει ἡ σοφια ΧΙἼ1. πηᾶγρ. ἡχεὶ σοφιῶ 23, τορ,. 

ΚΈΦ. ΧΧΧΙΙ. 

ι ἀναξῆ ὶ ἐκ τά κίας εὐφροσύνη ἀρϑήσεται. Πόλις πλεσία, οἶχοι ἐγ- 
καὶ χύρτος ἀναβήσεται, χαὶ ἐκ πάσης οἰκίας εὐφροσύνη ἀρϑήσεται. » οἶκοι 

᾿ 3 7 ᾿ - ΝΥ ς ρ»" 

χαταλελειμμένοι τλᾶτον πόλεως ἀφήσεσιν, οἴκες ἐπιϑυμήματος" χαὶ ἐσονται αἱ χωμαι σπήλαια 
2 ΄ ως ὯἝΜΌν 2. 2) Δ7εεὲ »" ἱρὴ 2 ᾽ 

ἕως τῇ αἰῶνος, εὐφροσύνη ὄνων ἀγρίων, βοσκήματα ποιμένων, ἝἝως ἂν ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πνευμα ἀφ 

14. 

1 δ. 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

ΚΕΦ. 

ΧΧΧΙΠΠ. 

Ι. 



ΗΣΑΊΙΑ Σ. 

᾿ ΚΕΦ, ΧΧΧΠΙ. 

ὑμῶν ὅτοι φοβηϑήσονται: ὃς ἐφοξεῖσθε, βοήσονται ἀφ᾽ ὑμῶν. ἄγ[ελοι ἀποςαλήσονται, πικρῶς χλὰΐ. 

τες, ταραχαλβντες εἰρήνην. Ἐριημωθησόντᾶι γὰρ αἱ τάτων ὁδοί. πέπαυται ὁ φόξος τῶν ἐδνῶν, 

χαὶ ἢ πρὸς τἄτες διαϑήχη αἴρεται, χαὶ ἃ μὴ λογίσησνε αὐτὸς ἀνϑρώπουρ, 

ἠσχύννη ὁ Λίξανος, ἕλη ἐγένετο ὁ Σάρων" φανερὰ ἔςαι ἡ Γαλιλαία, χαὶ ὁ Χέρμελ. 

Ἐπένθησεν ἡ γῆ, 

Νῦν ἀνα- 

ςήσομαι, λέγει Κύριος, νῦν δοξασθήσομαι, νῦν ὑψωθήσομαι. Νὺν ὄψεσϑε, γῦν αἰσϑηϑήσεσϑε, 
ξ΄ »Ἱ ἰων βὼ ΄Ὃ ἊΣ 

ματαία ἕςαι ἡ ἰσχὺς τ8 πνεύματος ὑμῶν" πῦρ χατέδεται ὑμᾶς. 
’ ε Ἅ 9 9 ᾶὋἾ.ἪἮ 3 

χαυμένα, ὡς ἄχανϑα ἐν ἄγρῳ ἐῤῥιμμένη χαὶ χαταχεχαυμένη. 
΄ ε 9 ΄ Ν 3 ΄ 

γνώσονται οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχύν μδ. 

Ὴ; 

Καὶ ἔσονται ἔσνη χατᾶχε-- 
3 ΄ ’ὔ 

Αχόσονται οἱ πόῤῥωθεν ἃ ἐποίησα, 
9 ΄ ς 9 Ν » ’ , 

Απεςησαν οἱ ἐν Σιῶν ἄνομοι, λήψεται τρόμος τὲς ἀσε- 
ρο 7 9 ρει ὲ μκ Φ ἰϑὲ ΄ ρο ρ᾿ 

. δεῖς" τίς ἀγαγ[ελεῖ ὑμῖν, ὁτι τοὺρ καίεται; τίς ἀναγίελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον ; - Πορευ- 
όμενος ἐν δικαιοσύνῃ, λαλὼν εὐθεῖαν ὁδὸν, μισῶν ἀνομίαν χαὶ ἀδικίαν, χαὶ τὰς χεῖρας ἀποσει--: 
ὁμενος ἀπὸ δώρων, βαρύνων τὰ ὦτα, ἵνα μὴ ἀχέση χρίσιν αἵματος, χαμμύων τοὺς ὀφϑαλμὲς, ἵνα 
μὴ ἴδὴ ἀδιχίαν, Οὗτος οἰκήσει ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσχυράς' ἄρτος αὐτῷ δοϑήσεται, χαὶ 

τὸ ὕδωρ αὐτῇ πιςόν. Βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσϑε, οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται γῆν τύῤῥωδεν, 
ε 

Η ψυχὴ ὑμῶν μελετήσεε φόξον" τσ εἰσιν οἱ γραμματιχοί; “π εἰσιν οἱ συμξελεύοντες ; τ ἐςιν 
ΓΙ ῥά 7 ᾿ 

ὁ ἀριϑμῶν τοὺς τρεφομένους Μιχρὸν χαὶ μέγαν λαόν ; ᾧ οὐ συνεξελεύσατο, δὲ ἤδει βαϑύφωνον, 
Ψ Ν,, » Ν ΄ Ν, 2 Ε ““,9» “ ; ᾽ὔ 

ὡςε μὴ ἄχδσαι λαος πσεφαυλισμενος, χα! οὐχ ες! τῷ ἄχδοντι σύνεσις. 
ὲ 

147. 228, 233, 230) 306, 208, 3200. (ὐοπιρί. Τεοάῤοτεῖ. 11. τόος. 

Ατστη. 1. Αἄσῃ. Ἐά. 5αν. Μοίᾳ. βοηϑήσονται ἀφ᾽ ὑμῶν ΑἸά. ἄγ- 
γέλοι ἀποςαλήσονται}) ἀγγέλοι γὰρ αἀποςαλησονται 26, 40. ΑἸά. 
Ἢ αξιεντες εἰρηνὴν 86, 1045 306, 208, 200. ὙΠοοθοτεί. 1. οἶς, Θογρς. 

αγίελοι γαρ αἀποςαλησονται λώλεντες εἰρηνὴν 87,07, 228. ΟΟιηρῖ. ἄς, 
ηἰΗ ἀξιαντες, 91, 1ο6, 108, 233. ΑΙεχ. πικρῶς κλαίοντες ὅδζο. δὰ 
ἤη. οοπι.] αξιεντες εἰρήνην, τικρὼς κλαίοντες 22. 24, 26, 36, 41, 48, 
49, 51, 62, 90, 93» 144) 147, 2320. τοαρακαλᾶντες εἰρήνην, τοιχρῶς 
κλαίοντες ΑἸά. 

ΨΙΠ. τέπαυται] -ἰ γαρ τοό. ΑΙεχ. Ρτρβηητ. ἐπάυσαντο αἱ οδοι 
τα ἐκ σεριτομὴς λᾶξ το0, 302. καὶ ἡ πρὸς τότες} καὶ προς τατὲς 
(οπλ ρ ἢ) 147. Δ πρὸς τότες ΟΟυηΡΪ. αἴρεται] ἤρται 24. καὶ ἃ 
μὴ λογίσησϑε] καὶ οὐ μη λογισεσϑὲ Χ]]. καὶ αὶ μὴ λογισϑήσεσϑε 41. 

ΑΙά, καὶ ὦ μη λογισαισϑεὲ τορ, 302. καὶ αὶ μὴ ἐλογίσϑη Οομπνρὶ. 
αὐτὲς ἀνθρώπες] αὐτες τὰς ἀνϑρωπες οἱ, 97. ΟοΙηρί. τες ἀνϑρω- 
πες αὐτῆς 104. τῆς ἄνϑρωπες 300. 

ΙΧ. ἠσχύνθη ὁ Λίδανος] ργαπιῖῖ. καὶ 29, 36, 48, ς1, 90, 308. 
α ὅ Λίδανος ϑϊδν. Οἷἶτορ. ἕλη ἐγένετο] ἐλη ἐγένοντο Ἰοά. ὃ Σα- 
ρων] ὁ Ασαρων 22. ὁ Ασηρῶν (36. ιυρταίοτρι. ἃ ροϊεγίοσί πᾶπυ Σα- 
ρων) ὅ2, 93, 147. ῆς, ἤης ὁ, 1. ὁ Ασηρωμ, (εχ σοῖτ. 8Ὁ ἐδάεπὶ τ.) 
δι ὡς Αρων 86. «ὁ οτ. ὡς Ααρὼν 97. Αἰά. ὁ Ασσαρων 228. ὡς 
Σάρον ϑῖαν. Οἴτορ. φανερὰ ἔφα!) φανερὰ ἐγένετο 87, 97. 

νε 
και ο 

Χέρμελ] καὶ ὁ Καρμηλος ΧΙ], 22, 36, 41, 48, 40, ξτ, ὅ2, 86, 87, 90, 
91, 93» 97» 1045 τού, 144. 147» 108, 228, 233: 408, 300. ΑΙά. ΑἸεχ. 

Απη. :. Απῇ. Εά. καὶ ἡ Καρμηλος 26. καὶ Κάρμηλος Οοιρρὶ. 
Χ, λέγει Κύριος] -Ἐ νυν αναφήσομαι 93. νῦν δοξασϑήσομαι] 

νυν ἐνδοζασϑησομαι 62, 147. νῦν ὑψωθήσομαι} α 62. 
ΧΙ. Νῦν ὄψεσθε] νυν οψομαι 93. νῦν αἰσϑηϑήσεσϑε] νυν αἱ- 

σχυνϑήσεσϑε 1Π], 23, 2, 87,93.97. τού, 147. 228. ΟΟπηρΡ]. ΑἸπη. 1. 

Ατπι. Εἀ. νυν αἰσϑησεσϑὲ ΧΙ], 24. 26, 48, 9ο, τοί, (144. υἱ νἱάε- 
τυγ) 233, 206. πμπὸ ἐπι οἰ ιροιΐε, πεπὸ οὐη απιοπεὶπὶ ς ΟΥρσ. ἡ ἰσχὺς] 

ἡ νῦρις 22, 36, 48, (ςτ. οοτῦ. ἴῃ πηαγρ.) 62, 90, 93» 144. 147..308. 
κατίδεται ὑμᾶς] ττ. ΧΙ], 22, 2459 26, 36, 41, 48, 62, 86, 87, 90. ΟΙ, 
93. 975) 104, τού, 144, 147, 198, 228, 233, 208, 300. Οοπλρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΙ]. Καὶ ἔσονται] καὶ ἐξαι 22, 36, 48, ς1,) 62, 90, 93» 144) 147) 
233, 208. ἔϑνη κατακεχαυμένα] εϑνη κατακεχαλυμμενὰ (οοττ. Ὁ 
«δα. πι, υἱ 'π Εἀ.) 48... καϊακεκαυμένη] καϊακεκαλυμμενη (οοττ. δὉ 
αἱ. τη.) 48. 

ΧΙΠῚ. ᾿Ακέσονται--- γνώσονται} ἀκοὴ ὠκέσονται οἱ τόῤῥωθσεν, ἃ 
ἐποίησα γνώσονται. 8. ΒαγηαὉ. ΕΡ. (ἴῃ. δ. 9φ. ἃ ἐποίησα) ἃ εποι- 
πσὰν 306. - λέγει Κύριος 5ῖαν. φωα γέεεγεπι; Ἡϊΐετοθ. σνώσον- 
ται] ργαπηϊτ, καὶ 87, 97, το4, 228. Οοιηρὶ. 7υδίη. Μ, Ρ. 289. 

ΧΙΨ. ἄνομοι] ἄνομοι, ἄνομοι" Τυῖη. Μ. 1, οἰ, λήψεται τρό- 
μος] ττ.. 22, 26, 48, 62, 90, 93, 144, 147, 233. 308. ὅτι τῦρ-- 
ὑμῖν 251 αὶ οὐπὴ ἱηϊογπιθά. 147. ΤΠ π. Μ. 1. οἷ. ὅτι τὺρ καίεται] 
ὅτι συρ χεεται (ῆς : οοττ. υἱ ἴῃ Ἐά. τη, ες.) τ44. τίς ἐναγ[ελεῖ 25] 
ψιωῖς ἀππυποίαοὶ! Οτφεη. ᾿ϊ. 120. τὸν αἰώνιον] α τὸν Οοπιρί. 
ΟΧΝ, Πορευόμενος] πορευόμενον 7Τυδίπ, Μ.1. οἷ. ἐν δικαιοσύνῃ] 
ἕν 93. λαλῶν] λαλᾶντα Τιππη. Μ. 1. εἶ. λαλῶν εὐθεῖαν ὁδὸν] 

Ἰδξ Σιὼν ἡ πόλις, τὸ σω- 

α Ογήϊ!. ΑΙεχ. τ. 749. εὐθεῖαν ὁδὸν} εὐϑεια εν οδω 22, 48, (ς τ. 
σοττ. ἴῃ τηᾶγρ.) ο3. ἢς, πΠ εὐϑεὰ, 36, 62, 147. 32ο8. νεγαπι υἱάπι εἰ 

γεἥαπι Οὐφεῃ. ἱ. οἷ. μισῶν] μισᾶντα 7υπίῃ. Μ. 1. εἶ, μισῶν 

το. ὰ ἔπ. ςοπ).} οὐνηγαπε σηγὲς πὸ ποα σμάίαὶ ἡμαάϊείμπι (απραϊπίς, οἰ 
εἰαιάίδας οσμῖος κί πο υἱάξαὶ ἱπίφμίίαίόπι. ΟΟτῖροπ. 1. ο, χεῖρας ὦπο- 
σειόμενος) χεῖρας ἀφωσιωμένον Τυἱέπ. Μ. Ρ. 29ο. χεῖρας ἀπεχόμενος 

Ογη]!. ΑἸεχ. 1. οἶς., βαρύνων δς.] καὶ κλείων ὅτο. (εἰ ροηΐξ ροξ ἀδι- 
κίαν δὰ ἔπ. οοπι.) ΤΠ οοάοτεῖ. ἷν. 1171. βαρύνων τὰ ὦτα] μνων τὰ 

ὠτὰ 62. α βαρυνὼν 93. βυων τὰ ὠτα 147. κα τὰ }ιπη. Μ. Ι. εἶς. 
ἵνα μὴ ἀκέσῃ] τῇ μὴ αχεσαι 22, 36, 48, ς15 62, 147. τὰ μὴ ἄκβεῖν 

90, 144, 233. 3093. κρίσιν αἵματος] χρισιν αἱματῶν Χ]Π]1. τηᾶγρ. 

Ἢ αδικου 22, 36, 48, ς1,) 62, 90, 93,144. 147. 233. ἸΓεοάογει, ]. οἷξ. 
κρίσιν ἄδικον αἵματος Τυδίη. Μ. 1. οἷ. καμμύων] καὶ μύων Ογηϊ!. 
Αἴεχ. ἰος. οἷ. τὰς ὀφϑαλμὲς] -Ἐ αὐτὰ 22, 36, 48, ξ1, 62, φρο, 93» 
144.» 147.) 233, 308. ΑἸά. ἵνα μὴ ἴδὴ] να μὴ εἰδὴ τοό. 

ΧΥ͂Ι. Οὗτος οἰκήσει] τως οἰκήσει 26, 26, (40. οοττ.) τού. αυτος 

οἰκήσει το᾿, 302. οἰκήσει] κατοικήσει 58. ΒαγπδΌ. ΕΡ. Οδίῃ, δ. τι. 
κατοικήσει ὁ δίκαιος Ογτῖ!!. ΑΙεχ. νἱ!. (οἰεϑ. Ὁῖδ. Ρ.4. πέτρας 
ἰσχυρᾶς} πέτρας ὀχυρᾶς Αἰεχ. Ογη]}!. ΑΙεχ. 1. εἶς. ἐν' τῇ πέτρα 

ἰσχυρᾶ 13 Οοάϊοεϑ δετρῖ!. εἰ ἤς, ἔπε ἀττίουϊο, 2 (οάϊςε8 δεγρὶϊ. πι- 
ςόν} τιειν 90, 144, 308. 

ΧΝῚῚ. Βασιλέα] ργαηλῖτ, καὶ τοό. βΒασιλέα---οἱ ὀφϑ. ὑμῶν] 
Βερέπι ἐμπὶ φίογία υἱάεδιπι οομΐ! υοβεὶ, Ἡΐετοα. μετὰ δόξης] κα μετὰ 

τι Οοάϊςες ϑεγρὶ. οἱ ὀφθαλμοὶ διο. δὰ ῆπ. σοπ,.} α 5. ΒΑγηδΌ. 1. 
εἶ. οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν] ργαεηιῖτς, καὶ 24, 36, 41, 48, 40, ςΙ, 62, 86, 
87. 90, 97, τοῦ,’ 1445 147. 198, 228, 308. Οοτηρ!. ΑἸά. ΑΙεχ. Τυδῖη. 
Μ. Ι. οἷς. Ογηῖ]. ΑἸεχ. ν. 382. ὄψονται γῆν] οψονται τὴν γὴν 62. 
λα γῆν 104. [υδπη. Μ. 1. οἷ(, 

ΧΥΠῚ. Ἡ ψυχὴ ὑμῶν] ργαπηῖτι. καὶ 22, 36, ξ΄, 62, 90, 93. 147, 
228, 233. 8. ΒαγηδΌ. ἰ. εἶτ. ἡ ψυχὴ ἡμῶν ΑΙά. μελετήσει φόθον] 
μελεέτησει βελην (Ὠυργαίοήρε. φοβον) 22. Κυρια 26. ΑΙεχ, 8. Βαῖ- 

280. Τυπ. Μ. 1. οἷ. τσξ εἰσιν οἱ γραμ. 7 τὲ ἰσὶν ὁ γραμματικός 
Τυπίη. Μ. 1. ες. οἱ γρωμματικοί } λ οἱ ΑΙά. οἱ συμξελεύοντες } οἱ 
συμξελοι 42, 36, 48, ξ1, 62, 90, 93, 144, 147, 233, 408. οἱ βελεύ- 
οντες Τυδίη. Μ. 1. ο(. ὁ ἄριϑμ. τὰς τρεφομ.] ὁ ὠριϑμῶν μικρὰς καὶ 
μεγάλες λαὰς ϑ8Ιἀν. τὰς τρεφομένες] τες συςρέφομενες 11], ΧΙ], 
26, 41, 40, 51) ΟἿν 104, τού, 108, 228, 230, 106, 3099. ΑἸά,. ΑἸεχ. 

τὸς αναςρεφομένες 22) 36, 48, 62, 90, 93», 1479 233. τοὺς συντρεφο- 
μενες 86. Οομρί. τες ανατρεφομενες 144. - 

ΧΙΧ. ᾧ οὐ συνεξελεύσατο] ὦ οὐ συνεξαλευσαν 111,41, 86, τοό, 
198. ὦ οὐ συνεξελευσαντο ΧΙ], 22, 26, 36, 48, 49, ςτ, ὅ2, 87, 90, 
91, 1οΆ, 144, 147; 228, 233, 3208. ΟΟμηΡΙ. ΑἸά. Τυδίη. Μ. 1. οἷ, ὃ 
οὐ συνεδελευσατο 306. ἐδὲ ἤδει] ἐδὲ ἤδεισαν Τυϊίη. Μ. 1. εἶξ, βα- 
ϑύφωνον}] βαϑυ φωνων τοό. βαϑύφϑονον (Πο) 3ο6. βάϑη φωνῶν 

γυπίπ, Μ. 1. εἶς, ργοξειπάαηα νοσεπὶ ἐἰϊις Ἡΐετοθ. λαὸς τεφαυλι- 

σμένος] λαος ὁ τεφαυλισμενος 42, 36, 48, 62, 90, 93) 144») 147» 233» 

408. τῷ ἀκδοντι] α τῷ 22. 
ΧΧ. πόλις σλασία] πόλεις πλεσιαᾶι 26. πόλεις πλεσίας ΟὙήϊ, 

ΑΙεχ. νοΐ. 1. ραγί. ἱ, Ρ. "ϑ8. σκηναὶ] σκηνὰς ΟΥπ]}, ΑἸοχ. ἢ. οἷς: αὲ 



ΗΣΑΙΑΣ. 

: β ΚΕΦ, 

7 σου ὅ ; ὴ Ἵ λεσία. σχηναὶ αἱ οὐ μὴ σεισϑῶωσιν 
τήριον ἡμῶν, οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται Ἱερεσαλὴμ, πόλις πλδσια, σχὴ γὐ μ δῶσιν, 

᾿ ᾿ ΕΝ ρ»" φ᾿ 9 Ν δὲ ͵7ὔ 95 ἈΝ Ὺμᾳ ΄ 39 ,»Ὁ 9 ." 

ἐδὲ μὴ χινηθῶσιν οἱ πάσσαλοι τῆς σχήνης αὐτῆς εἰς τὸν αἰωνῶ χρόνον, δδὲ τὰ σχοινία αὐτῆς ὃ μὴ 

᾿ ᾿ τὴν “΄ ς " 7΄ ε΄. ΡΝ δ Ν ἢ γα 

διαῤῥαγῶώσιν, Ὅτι τὸ ὀνομὰ Κυρίου μέγα ὑμῖν' τόπος ὑμῖν ἐςαι, ποτᾶμοι Χαὶ διώρυχες πλατεῖς. 

᾿ - ε ΝΕ ᾽, “" ἣ ΄ ε . ᾽ 

χαὶ εὐρύχωροι" οὐ ππορεύσῃ ταὑτὴν τὴν ὁδὸν, ἐδὲ πορεύσεται σλοιον ἐλαῦνον. Ο γὰρ Θεός μα 

' 
Ἵ ΄ ", ε »" 7 “ἢ ε “" 7 " . 

μέγας ἐςίν" οὐ παρελεύσεταί με Κύριος χριτῆς ἡμῶν, Κύριος ἄρχων ἡμῶν, Κύριος βασιλεὺς 

"ΑΞ ' , . 2. » “7 , Σ τ.2 “ 

ἡμῶν, Κύριος ὅτος ἡμᾶς σώσει. ᾿Ἐῤῥάγησαν τὰ σχοινία σε, ὅτι ἐκ ἐνίσχυσαν" ὁ ἱςὸς σδ εχλι- 
; 3 3 3 Ἀ: ρ γ ρῷ 9 7 ᾿ ᾽ . ΡΞ 

γεν, σὺ χαλάσει τὰ ἱςία, οὐκ ἀρεῖ σημείου ἕως οὗ πσαραδοϑῇ εἰς ππρονομῆν' τοίνυν πσολλοῖ χωλοί 

Ν 93 Ν Ψν» ἱῆνε ε Ν 2 Ἡϑε 3 Στ ολρεσι 3 “Ἢ ἯΝ 2. .Ἂ ς 

προνομὴν “ποιήσουσι, Καὶ οὐ μή εἰπωσι; Κοπιῶ, ὁ λαὸς ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς" ἀφεθϑη γὰρ αὐτοῖς ἢ 

ἁμαρτία. 

ΠΡΟΣΑΓΑΓΈΤΕ ἔϑγη, χαὶ ἀκέσατε ἄρχοντες" ἀκεσάτω ἡ γῆ, καὶ οἱ ἐν αὐτῆ, ἡ οἰχουμένη, 

καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτῇ. Διότι ϑυμὸς Κυρίου ἐπὶ “πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀρισ μὸν αὖ- 

τῷ ἀπολέσαι αὐτὲς, χαὶ πιαραδέναι αὐτὲς εἰς σφαγήν. Οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ῥιφῆσον- 

χαὶ οἱ γεκροὶ, χαὶ ἀναθδήσεται αὐτῶν ἡ ὀσμὴ, καὶ βραχήσεται τὰ ὕρη ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐ- 

τῶν. Καὶ ταχήσονται πᾶσαι αἱ δυνάμεις τῶν ἐρανῶν, χαὶ ἐλιγήσεται ὁ ἐρανὸς ὡς βιδλίον, καὶ 

οὐχ ς ἄςρα “πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου, καὶ ὡς πίπ]ει φύλλα ἀπὸ συκῆς. ᾿Εμεϑύσϑη 

ἡ μάχαιρά μου ἐν τῷ δραγῷ’ ἰδὲ ἐπὶ τὴν ᾿Ιδεμαίαν χαταξήσεται, χαὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς ἀπωλείας 

τῶν, 

τς, 

οὗ μὴ σεισϑῶσιν] αἵ οὐ μη σαλευϑωσι 22, 36, 48, τ 1. Ογτ}}. ΑἸεχ. 

ἡϊ. 66). ἐδὲ μὴ κινηϑῶσιν] ουδ᾽ οὐ μὴ κινηϑωσιν 2.4, 41,49, 87,91, 

97. 104, 147. 228, 300. ΑΙεχ. 5δὲ μὴ κινησωσι 86. κα 90, τού, 144, 

4098. εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον] α Ογηϊ!. ΑἸεχ. ἰος. οἷξ- εἴ ἃ]. οὐ μὴ 

διαῤῥγῶσιν] οὐ μη διαρραγη 36, 48, κ΄, 62, 00, 93; 144) 147» 233, 
οϑ. 

͵ ΧΧΙ. Ὅτι τὸ ὄνομα) διοτι τὸ ονομᾶ 22, 36, 48, ς1,) 62) 90, 93: 

144,.147» 233» 4808. τὸ 26. μέγα ὑμῖν] λα μέγα 232. ἔἕςαι 

Οοπιρὶ. μέγα ἡμῖν ἔριν (ουπὶ ἡμῖν ἴπ “μιαγαξξ. πόσο) Αἰεκ. τόπος 

ὑμῶν ἔςαι] α Οοπρρί. ποταμοὶ) ἐν ὦ πῦόταμοι 36, 48, ς τ) 62, 90, 

93. 144) 147. 233» 308. καὶ διώρυχες] και διωρυγες 26, 48,40, ει, 

86, 90, 91, 07» 1ού, 144, 108, 228, 233, 406, 308, 309. (οτηρί. 

ΑΙεχ. ακχαιν το, 302. οὐ πορεύσῃ ὅς. τἀ μι. σοηλ.] ποι ἐπρτεα Ἰοίηγ 

2εγ εάν! παυὶς αρίίαία τοπιϊρίο. Ἡΐετοθ. ἐδὲ τοορεύσετα!] α Οεοτς. 

α πορεύσεται 8[αν. Οἶτορ. πλοῖον ἐλαύνον] πλοιον ἐλανυνομιενὸν 23. 

πλοῖον ἴνανλον (ἢς) 24. πλοιον ελαυνὼν 62, τος, 147» 3092. 

ΟΠ ΧΧΙ͂Ι. μέγας ἐς ἵν} -Ἐ υριος 26,49. ΠῚ παρελεύσεται] ΡΓδΠγΪ, 

καὶ 36,10. Κύριος χριτὴς ἡμῶν] Κύριος πάτηρ ἡμῶν, Κυριος κριτὴς 

ἡμῶν 49. Ἀπῃ. 1. ΑΥη. Ἑά. σεοῦρ. Κύριος, Κυριος κριτὴς ἡμῶν ΟἹ) 

97, 104, 228, 309. ΟΟπιρὶ. Κύριος ὁ Θεος ἡμῶν, Κυριος κριτὴς ἡμῶν 
τού." ργρειῖι. Κύριος πατὴρ ΑΙεχ. Κύριος βασιλεὺς---σώσει} Κυ- 

ο ριος σωτὴρ ἡμῶν αὑτὸς σωζει, καὶ σωσει ἡμᾶς (ἀπίε νοῦ. Κυριος ἔγεβ 

οἰγοίτεγ νόοεβ εγαῖαε (πη) 22. Κύριος βασιλεὺς ἡμῶν, Κύριος σωτὴρ 

ἡμῶν, καὶ αὐτὸς σώσει Ατπι. 1. Ατπι. Ε4. Οεογς. Κύριος 4“. ἃς. δὰ 

βΒη. οοπι.} Κύριος αὐτὸς ἡμᾶς σωσει (ςοττ, Κυριος σωτὴρ ἡμῶν αυτος 
ἥξει καὶ σωσει ἡμᾶς) 228. Κύριος ὅτος] Κυριος αὐτὸς 24) 41) 86, 

87, 91» 97» 1049 309. Οοπιρὶ. ΑἸά, Ογη]}. ΑἸοχ. ν. 382. ἐρίε Φονιῖ- 

κις Οήρεῃ. ἴἢ, 3). ὅτος ἡμᾶς σώσει] ἡμᾶς τος σώσει 26, σωτὴρ 
ἡμῶν, αὐτὸς ζει, και σωσει ἡμᾶς 36, 48, «1. σωτὴρ ἡμῶν αὐτος σω- 
αὲι ἡμᾶς ὅ2, 90, 93, 144) 147» 233, 302, 208. Οτερ. ΝΥΗ͂, Π’. ὅοο. 

ΧΧΠΠΙ. ᾿Εῤῥώγησαν] ἐρραγη 36, 48, ςι, 62, 90, (93. ἔογ. ερραγει) 
144. 147,08. ὅτι οὐκ ἐνίσχυσαν] οτι οὐχ ἐνίσχυσεν 1Π1, ΧἸῚΙ, (22. 

(1140. ἐν ρυπέϊξί8 ποίαϊ.) 24.) 26, 41, 48, ξ1, 62, 86, 90, ΟΙ, 93, 104; 

147. 198, 228, 3ο6, 3ο8, 3200. Οοπιρί. ΑΙά., ὁ ἑςός σου] ργαετηϊ.: 

ὅτως 23. οὐ χαλάσει] οὐ χαλάσεις 90, 3.08. τὰ χαλάσαι τορ, 
402. οὐ χαλωσεις 144. κὲ ἀϊπίμα! Ἠϊεοη. τὰ ἱςία] -[- σου 22, 
48, ς1, 62, 90, 93, 144, 147» 308. το ισιον26. οὐκ ἀρεῖ σημεῖον] 
οὐκ ἄρεις σήμειον 90, 147. 398. ἕως οὗ παραδοϑῃ)} εως αν παραδὸ- 

ϑης 22, 90, 1445 233, 298. εὡς οὗ παραδοϑης 36. εως ἂν παραδοϑη 

48, ό2, 147. εὡως ἂν παραδωϑεις 93. τοίνυν πολλοὶ χωλοὶ] α χω- 

λοι 48. τοῖνυν πολλοι χῶροι (6) 62. προνομὴν ποιήσασι] προνομὴν 

ποιήσωσι 111], 62, 147. 

ΧΧΊΨΥ. [Καὶ οὐ μὴ εἴπωσι] και οὐ μη εἰπη (ΧΙ]. τηδγρ. οἱ ἴῃ ἘᾺ.) 

245,49586, 87,91,97, 104, τού, 228,233,306, 309. (πρὶ. ΑἸεχ. κ 95. 
4 -“ 

αεἰἴπωσι ΑΙά. Κοπιω] α Βῆς 40, 87, 91, 97» 104, 228, 309. Οοηρὶ. 

χοπιει τού. κοπιώμεν Ατίη. 1. Αγπι. Εὰ, θῖν. Κυπιῶ ὅζο. δὰ πη. 

οου.] κοπιῶ, ἀφέϑη γὰρ αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία" οἰκᾶντες ὁ λαὸς ἐνοικῶν ἐν 
αὐτῇ. ΑΙά. Κοπιῶ, ὁ λαὸς] ὃ λαος κοπω 26. ἐνοικῶν] κατοικων 

᾿ζεῖε ϑίδλν. 

(ςοστ. υἱ ἴα Ε4.) Χ11. ργαπιῖτς. ὁ 24, 26, 36, 41, 48, ςτ, 62, 86, 87, 

90, 91), 97» 1οὅ, 109, 144, 147, 228, 233» 392, 208, 209. Οομρῖ. 

ΑΪοχ. ἐνοικῶν ἐν αὐτοῖς] ὁ ἐν αὐτοῖς ἐνοικὼν 3.06. ἐν αὐτοῖς] εν 

αυτὴ 36, 48, 49, ξ1. 62, 87.) 90, 91, 93» 97» 104, 147, 228, 253, 308, 
409. Οοπιρ!. ἀφεϑῇ γὰρ] αφαιρεϑη γαρ 22. ἀφειη γὰρ 41, 1ο0, 

147. 302. ρτβπηϊτς, κοπίω 40, 87, 91, 97» 104) 228, 300. Οοτρὶ. 

ἐἰϊνι εις Ἡϊετοη. - 

1. Προσαγάγετε ἔϑνη] τροσαγετε εϑνη τος. Οοπιρὶ. ἄρχον- 
τες] -Ἐ προσέχετε (ΧΤΙ. πιᾶγρ. [Ὁ ΧΑ) 22) 23, 36, 51, 62, 90, 144) 

147. 398. (ΑἸεκ. ιὉ ᾿ς 'π ομαγαέξ. χηΐπογε.) κχῶὶ ἀρχόοντες προσέχετε 

93. καὶ τροσέχετε 1το9, 3902.{. ὠκόσατω] ἀκεσᾶτε ει. καὶ 

οἱ ἐν αὐτῇ} -ξ οἰκεντες 24, 409, 87» 91; 97, 228, 300. Οὐπρ͵. Ἡ εν- 

οἰκεντες 86, 233, 239) 306. καὶ οἱ ἐνοικεντες ἐν αὐτὴ τοῦ. Αἰεχ. ἔς 
ἡ οἰκεμένη δες. Δὰ ἤη. οοπ).} α το. 

11. Διότι ϑυμὸς Κυρίου]. διοτε ὁ ϑυμος Κυρίου 24, 41) 49) 90,91; 

144, 228. Οομηρί. καὶ ὀργὴ] - αὐτὰ 22, 36, 48, ς1,) 62,147. 

καὶ ἡ Οργ" 24, 41, 1το9, 3902. καὶ ἡ ὀργὴ αὐτξ 90, 93», 144» 233. 

ἐπὶ τὸν ὠριϑιμὸν αὐτῶν] ἐπὶ παντὰ τον αῤιϑμον αὐτῶν 45, 36, 48, ει, 
62, 90, 93, 144) 147. 233, 308. (ΑἸεχ. ουὐπὶ πάντα {ι Χ' ἰπ οἰιαγβέϊ. 

τϊποσβ.) Ασπι. τ. Ασπλ. Εά. καὶ παραδξναι αὐτὰς] και παραδοϑη- 

γαᾶι αὐτῆς 22. 
᾿ 

α αὐτῆς 24. 

111. αὐτῶν ἡ ὀσμὴ] ἡ οσμὴ αὐτῶν 230. 
Ἃ 

καὶ βραχήσεται] και βραχησονται 26. 
Ἃ , Σ , 

ΙΝ. Καὶ τακήσονται] και καταξδησονται ςἴ. και 2332. Και 

τακήσονται---τῶν ἐρανῶν] α οὐχ ἱπιειτηεα. 24» 26, 49. 86, 87, Ιο4, 

ἡ ὀσμὴ] ἡ ϑυσωδια 24. 

τοῦ, 198, 306. (μηρί. μδθεῖ ΤῺ ας ἴῃ οἰιάγαξ, πιήίποτε ΑἸεχ. τῶν - 
ἐρανῶν] τα ἔραν 486. καὶ ἐλιγήσεται] καὶ εἰλιχθησεται 22,24, 36, 
48, τι, 233. καὶ εἰλιγήσεται 41) 302. Ογρεῃ. 1. τς. Εὐεῦ. Ῥγαρ. 

Ἐνδηρ. Ρ. 292., ΟἸγίοῖ. ἱ. 18. εἰ α΄. καὶ ἐλιχθησεται 62, 93, 147. 

“28. καὶ εἰληϑήσεται 9ο, 144. 3908. καὶ ἐλιγ. ὁ ἐρανὸς εἰ εαἴωνε 
εοποοίυείιν Γοττα]. ὁ ἐρανὸς ὡς βιδλίον] ὡς ιδλιον ὁ ερανος 42, 36, 
ςῖ, ό2, 90, το9, 144. 147, 233. 302, 308. ΟἸτγ]οΙ, ]. οἷς. ὅς, πιῇ 
βιξλιου, 48. ὡς ἡ βιξλος ὃ ἐρανος 93. τάντα τὰ ἄὥςρα τεσεῖται) 
ποισεῖται τὰ ἄςρα τῷ ἐρανξ ὙΒεοάοτει, ἰ1. 292. ὡς φύλλα] ὡς πιπῆει 
φυλλα ΧΙ], ςι, ὅς, 86, 1479 3ο8. ΤΒεοά. Ἰ. οἷ, ὠδει τιπΊει φυλλα 

22, 36, 90, 93) 144) 2232. φύλλα τ᾿ --φύλλα 29} α αἰζεγιγ, οὐτὰ 
ἱπίοττηθά. 229ς. ἐξ ἀμκέλου] ἀπὸ ἀμπέλου ὙΒεοάοτεῖ. ἱ. οἵ, ἐξ 
ἀμπέλε, καὶ ὡς τοίπ]ε:] 3.6. καὶ ὡς τίπῆει] καὶ ὡς ἐκρεῖ 42,36, 
48, ςι, 62, 90, 144. 1479) 233, 308. ΤὙεοσογεῖ. 1. οἷζ. καὶ ὡς ἐκρεῆ 

93. φύλλα ἀπὸ συκῆς] συκὰ απὸ συκῆς 41. 
ν. ἘἘμεϑύσϑη] ρταπεῖτε. οτι 23. Οοπιρὶ. (Α]εχ. (Ὁ 3ς ἴπ ὁμαγαᾶ, 

τηϊηοσα) ἡ μάχαιρά μου] ροηΐι ροίξ ἐρανω 23, 302. ἡ μάχαιρα 

Κυρίου ᾿Αϑήλου ἱπ Οαϊ. ΝΊο. τοαι. '. Ρ. τ644. ἰδὲ ὅζο. δά βη. σοαι.} 
πιπς αἰδίξενιδι ἐπὶ ἰότταπι, πὶ βογάαὲ ἐς ἐα ἀοηείπεπι εἰ ζωπισπέμηι. Ἡϊΐοτοῖ. 

καὶ ἐπὶ τὸν ὅχο. αὐ ἔπη. οοτι.] καὶ ἐπὶ ἀπολλυμένου λαξ μετὰ κρίμα- 

τας 13 Οοὐϊέεβ ϑεγρ. καὶ ἐπὶ τὸν λωὸν τῆς ἀπωλείας] καὶ ἐπὶ τὴν 
ὠπώλειαν τὰ λαξ Ατη. τ. πῃ. Ἑά. 

ΧΧΧΊΠ, 



ΗΣΑΙΑΣ. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΙΝ, 

6. 

11. 

[2- 

13. 

14. 

μετοὶ «ρί, σεως. Ἧ μάχαιρα τϑ Κυρίε, ἐνεπλήσθη αἵματος, ἐπαχύνθη. ἀπὸ ςέατος, ἀπὸ αἵματος 
τράγων χαὶ ἀμνῶν, καὶ ἀπὸ ςέατος᾽ τράγων χαὶ χριῶγ᾽ ὅτι ϑυσία τῷ Κυρίῳ; ἐν. Βοσὸρ, χαὶ σφαγὴ 
μεγάλη ἐν τῆ ̓ δεμαίᾳ. Καὶ συμπεσᾶνται οἱ ἀδροὶ μετ' "αὐτῶν, χαὶ οἱ χριοὶ '“χαὶ οἷ. ταῦροι, καὶ 
μεϑυσϑήσεται ἡ γῆ ἀπὸ τὸ αἵματος, χαὶ ἀπὸ τ ςέατος αὐτῶν ἐμπλησθήσεται. Ἡμέρα γὰρ 
χει σεὺς Κυρίου, χαὶ ἐνιαυτὸς ἀνταποδόσεως ̓  χρίσεως Σιῶν. Καὶ τραφήσονται αἱ φάραγίες αὐτῆς 

εἰς πίσσαν, καὶ ἡ γῆ αὐτῆς εἰς Θεῖον" χαὶ ἔςαι ἡ γῆ αὐτῆς ὡς πίσσα χαιομένη Νυχτὸς καὶ ἡμέ- 
βαρ, χαὶ οὐ σξεσθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, χαὶ ἀναξήσεται ὁ χαπνὸς αὐτῆς ἄνω; εἰς γενεὰς 
αὕτης ἐρημωθήσεται, καὶ εἰς χρόνον “πολὺν ὍὌρνεα χαὶ ἐχῖνοι, χαὶ ἴξεις χαὶ ̓ χύραχες: χατοικῆσε-- 
σιν ἐν αὐτῇ" χαὶ ἐπιξληϑήσεται ἐ ἐπ᾿ αὐτὴν σπλ τιον γεωμετρίας ἐρήμου, καὶ ὀνοχένταυροι οἰκήσε.- 
σιν ἐν αὐτῇ. 

εἰς ἀπώλειαν. 

τῆρ' καὶ ἕςαι ἐπαύλεις. σειρήνων, χαὶ αὐλὴ φρδϑῶν." 

Οἱ ἄρχοντες αὐτῆς οὐχ ἔσονται" οἱ γὰρ βασιλεῖς, χαὶ οἱ μεγιςᾶγες αὐτῆς ἔσονται 
Καὶ ἀναφυήσει εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν ἀχάγσινα ξύλα, χαὶ εἰς τὰ ὀχυρώμαϊα αὐὖ- 

Καὶ, συναντήσουσι δαιμόνια ὀνοκενταύροις, 
. καὶ βοήσονταὶ ἕ Ἕτερος πρὸς τὸν ττεῦῶς ἐχεῖ -ἀγαπαύσονται ὑνο ΠΤ υ οί, εὑρόντες αὑτοῖς ἀνάπαυ-- 

σιν. Ἔχεϊ ἐνόσσευσεν ἐχίῖνος, καὶ ἔσωσεν ἡ γῆ τὰ παιδία αὐτῆς μετὰ ἀσφαλείας" ἐκεῖ συγήντη- ΤῸ, 

ΝΙ. τὸ Κυρί5] Ἃ τὸ (ΧΙΠ. δάϊοπρίῖ. ἴῃ τηᾶΓρ.) 28. 26, 416, 48, 40, 

ει, 62, 86, 9ο, 91, 93» 97» 104, τοῦ, 147, 233, 308, 300. ΟΟΠΡΡΙ. 
αὐτῇ 239,306. ἀπὸ ςίατος] -[- ἀρνων 26, 36, 41, 40, 86, 87, 91: 
07» τοῴ τού, 198, 228, 239, 406, 209. (ομηρὶ. (ΑἸ6χ. ᾿πῖογ υηςο5.) 

Οεοΐγ. δῖαν. Οἷἶτορ.0. πὸ αἵματος--- ἀμνῶν] Βαθεῖ {0 ας ἴῃ οβδύ. 
ταϊπούε Α]εχ. α δῖαν. Οὗτος. πὸ αἵματος τράγων] απο αἰματος 
τάνρων 22. κ 26, 41, 40, 86, 87, ο1,) 97, 104, τοό, το8, 228, 239, 
206, 309. ΟΟπρ]. ργαπηϊτ. καὶ 326. καὶ ἀμνῶν] α 26, 41, 40, 86, 
87, 91» 97» 104; ιοό, 198, 228, 230) 306,.309. (ὐοπρί. και ἄρνων 

93. καὶ ἀπὸ είατος]" απο 91. και ἀπὸ αἰἱμαῖος (εχ οοττ.) 228. 

81αν. Οἴἶτορ. 
ξῖ, ὅ2, 90, 939 1445) 1475 233» 308. κ τράγων χα! 239, 306. τῷ 
Κυρίῳ] αὶ τῳ (ΧΠ]. ἀἀίοτίρι. ἴῃ τηᾶγρ.) 26, 41, τού, τοϑ, 2ο6. τω Θεω 
87.» 91, 97» 104) 228. Οοιηρί. ΑἸά, Παθεὶ τῷ ἴπ ἍἽβᾶγ. τίποτε ΑἸεχ. 

ἕν Βοσὸρ] κεν 86. εν Βοσωρ 93» 104. ἐν τῇ Βοσὸρ ΑΙεχκ. καὶ 
σφαγὴ ὴ μεγάλη] ἡ ἡ χωρὰ ἡ μεγαλὴρ 3: 

᾿ΨΙΙ. Καὶ συμπεσᾶντα!] καὶ σέσανται τι08. οἱ αδροὶ] οἱ πον: 
διοι 46. τηᾶγρ. αϑελῷος ὁ ὁ πλέσιος (πιᾶγρ. δὉ αἱ. πι.} τοῦ. ̓  οἱ ὠγροὶ 
((ο) ΑἸεχ. μετ ̓ αὐτὼ» α μετ᾽ τού, 302,3ος. αὐΐων μετ᾽ αὐΐων τορ. 
μετ᾽ αὐτῶν, καὶ οἱ κριο}}] 2. τῇ αἵματος] αιμᾶτος αὐτῶν 32. 
Ἔ αντων 46, 48, ςΙ, 62, 93) 147, 228, 233.308. καὶ ἐπὸ τῷ ςέα- 

τος αὐτῶν] και ὁ χες ἀπὸ τῇ ςεάτος ἄντων 22, 36, ς΄, 62, 93; 147» 
228. καὶ τὸ χωμῶ ἀπὸ τῷἍ φσεῶτος αὐτῶν 23. καὶ τὸ χωμῶ ἄντῶν 
(πιάτο. απὸ τὰ ξέατος ἀνυτων) 8). καὶ τὸ χωμᾶ αὐτῶν απὸ τῇ ςεατος 
109, 302. και τὸ χώμα αὐτῶν ἀπὸ τὰ ξεᾶτος αὐτῶν 30ς. κ ἀπὸ τῷ 
σίατος αὐτῶν 308. ργαΠΙῖ. καὶ τὸ χῶμα αὐτὰ ΑἸά. ἐμπλησϑή- 
σεται] α Οεογρ.. ὶ 

ΨΙΠ. κρίσεως Σιῶν] τὴ κρισει Σιων 22, 36, 48, ς1) 62, 90, 148, 

147, 308. - παρεςιν 87,9 975) 104, 228, 300. (οῃηρὶ. Οεοτρ. χδῶον 

ἐξ ΟἹ. κρίσις Σιων 93. κρίσεως Θεὰ 230, 306. ᾿ 

ΙΧ. Καὶ ςραφήσονται] καὶ ςραφησεται (ςοιτ.) ΧΙ]. αἱ φα- 

ραγίες αὐτῆς] αντης αἱ φαραγίες ΧΤΙ, 24, 41, τοό, τορ, 302. ΑἸεχ. 

αὐτῶν αἱ φαραγῖίες 26. αἱ αὐτῆς φαραγίες 86. καὶ ἡ γῆ δις. δὰ 

ἤπ. ςοπι.] α τοό. εἰς ϑεῖον] εἰς καιόμενον ϑεῖον 8]αν. Οἶτορ. ἡ 

ἢ αὐτῆς] αὐτῆς ἡ γη Χ]Π], “6, 86. ΑΙεχ. αἱ σηγαι αντης 62, 147- 

ὥς πίσσα καιομένη] καιομένη ὡς σισσα ΧΙ], 24. 26, 86, 198, 239, 
206. ΑΙεχ. εἰς πίσσαν καιομένην (οιρρὶ. 

Χ, Νυκτὸς καὶ ἡμέρας] ἡμερας καὶ νυκτος 2332. καὶ οὐ σξεσϑή- 
σεται κχαι ΧΙ], 198. εἰς τὸνττκαὶ ἀναξήσεται) κ᾿ οὐπὴ ἱπιεττηεά. 
86. χρόνον] χρονων ὅ2Ζ. εἰς γενεὰς αὐτῆς] α αυτης (ΧΙ]Π. δαίοτίρι. 

τηᾶΓρ.) 26, 41, 40. 86, 87. 91, 97, τού, 230, 306, 300. (οπΊρΙ. ΑἸεχ. 
δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ απὸ γενεᾶς εἰς γεένεᾶν 22, 36, 48, ςι, 62, οο, 93: 16. 

147, 233» 108. καὶ εἰς γρεας 228. εἰς γενεᾶν Αταη. 1]. 82. εἰς 

γεν. αὐτῆς ἐρημωϑ. 7 καὶ ἐρημωθήσεται εἰς γενεᾶς απὸ γενεῶν αὐτῆς 

1Ω ( οὐΐςε5 ϑεγρὶϊ. ἐρημωθήσεται, καὶ εἰς χρόνον πολὺν] α (α4Ἵϊτ. ἰῃ 

τηᾶΓΡ. ἃ ρυϊπλα πιδῆι, μος ογάΐπς καὶ εἰς χρονον τολυν ἐρημωθησεται) 
104. καὶ εἰς χρόνον] α καὶ 147. καὶ εἰς χρόνον δίς. δά Άη. οοη.] 

α Αίβδη. 1. οἷ, καὶ “εἰς χρόνον πολὺν] α ΧΙ], 24, 26, τοό. δαδεῖ 

70 σῷ ἴῃ οδαγαέξ. τηΐμογο Αἴεχ. ᾿ πολὺν] Ἔ καὶ οὐκ ἐςὶν τσαραπο- 

ρευομενος δι᾽ ἀυτῆς 22. εδάειη, εὐπὶ ὁ δήϊς ταραπορ. 46, ξι. 
Ἔ δκ ἐρὶν ὃ παραπορευόμενος εν ἀντη 43. (ΑἸεχ. [00 ἃς 'π οβαγ. πηΐη.) 
“Ἢ εδάεπι, οὐπὶ χαὶ οὐκ, 100, 302, 3905. -Ἐ καὶ οὐχ εςὶν ὁ πορευόμενος 

δ αὐτῆς 48, 228. -Ἐ ἐρημωθήσεται 49, 87) 01, 97. 108, 230, 306, 
νον ν. ὶ 

| τράγων καὶ κριῶν] ταυρων χαι κριῶν 36, 41, 48, 49, 

300. (ὐοπηρὶ. ΑἸά. -Ἐ καὶ οὐκ ἐαι ὁ παραπορενομένος δὲ ἀντης 62, 
99, 144) 147, 308. Ἔ και οὐκ ἐςαι παραπορενομενος αὑτης 03. 

ΧΙ. Ὄρνεα καὶ ἐχῖνοι) ΡΓΘ τη. κατοιχησεσιν ἐν αὐτὴ ΧΙ]. ΡΓῶ- 

τηἶτῖ. καὶ κατοικήσει ἐν αὐτὴ 22, 36, 48, ξς1, 9οο, 93, 144, 3098. ῥγῶ- 

τηἰττ, καὶ κατοικησεσιν ἐν αὐτὴ 23. 24, 26, 40, 86, 87, 91, 97) 104. 
1ορ, 198, 228, 302, 3ος, 300. (οιηρὶ. ΑΙά. Αἰῆδη. 1. οἶζ. ῥγϑτηκῖ. 

εδάετη, οὔτ εκεὶ ΡΙῸ ἐν αὐτη, 62, 147) 239, 306. ΡΓΔΟΠΊΪ τ. χαὶ κατ 

οἰκδσιν ἐν αὐτὴ 091. ὈΓΔοΙΪζ, καὶ κατοικήσονται ἐν ἀντ τοῦ. ΑἸεχ. 
ῬΓΘΠλϊῖ. και κατοικήσει ἐν αὐυτοις 233. 

23. κατοικήσεσιν ἐν αὐτῇ! αὶ Πἷς 24, 49, 86, 87, 91, 104, τού, το0, 
144, 233, 230, 302, 30ς, 306. Οουρ]. ΑἸά. Α]Ἰεχ. ἐν αὐτῇ] δι᾽ αυ- 
τῆς ό2, 147. καὶ ἐπιδληϑήσεται] καὶ επιχληϑησεται ὅω. ἐπ᾿ αὐ- 

τὴν] ἐπ᾿ ἀντη 62, 9ο, 93, 100, 144, 147,,302, 408. ἐν ἀυτὴη 87, 228: 
ἐρήμου] ἐρῆμον 230, 306. οἰκήσεσιν ἐν αὐτῇ καὶ κατοικησεσιν εν 
ἄντη 62. ὑνὰ ἤηε και, 147.᾽ 

ΧΙ. "Οἱ ἄρχοντες αὐτῆς] ργατηϊτς. χα πάντες 22,.26, 48, ξ1, 62, 

00, 93, 144, 147» 233. 308. ργαδηηττ, καὶ 228. οἱ" γὰρ] καὶ οἱ 
Αἴβδη. 1. οἷ. οἱ γῶρ βασιλεῖς] - αὐτῆς 25, 26, 41, 48, ξ 1, 65, 86, 
90, 144, 147,233» 308, 300. ΑἸΙά. 8ιαν. Οὗτορ. -Ἐ αὐτῆς και οἱ αρ- 

χοντες 24, 40, 87, 97.) 104, 108, 228, 230, 3ο6. (ομηρὶ. Οεοτρ. 

Ἔ εαάεπι, ουπὶ αὐτοῖς ρΙῸ αὐτῆς, ο1. -Ἐ αὐτῆς καὶ οἱ αρχοντες αὖ- 
τῆς τιοό. - αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῆς (ουπὶ πάντες {0 

ἈΚ ἴπ ομαγαές, τηΐπογθ) ΑἸεχ. καὶ οἱ μεγιςᾶνες} οἱ ἀρχοντες καὶ με: 
γίξανες ΧΙ]. χαὶ οἱ μεγιςᾶνες αὐτῆς] -Ἐ καὶ οἱ αξχοντες αὐτῆς 23) 

216, κι.) ὅ2, 90, 93» 1449 147, 3208. καὶ ταντες οἱ μεγιςᾶνες αὐτῆς 
43. λοὶ 24, 41) 228. καὶ μεγιςσαᾶνες αὐτῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῆς 
48. καυτῆς 104. -Ἐ καὶ οἱ αρχοντες 233. 

ΧΠΙ. Καὶ ἀναφυήσει) και ἀναφυσει ΧΙ], 24, 40, ςτ, (62. ςοττ. ἃ 

τὰ. ἴες.) 86, 90, 93, 97. 1045) 109, 147» 198, 230, 306. Οοπιρὶ. ΑἰἹά. 
ΑΙεχ. Αἰβδη. 1. εἰ. καὶ ανάφυει τοό. εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν] εἰς 
τᾶς πόλεις αὐτῆς ΧΙ, 26, τού. Αἴδαη. ἰος. οἷϊ. ἀκάνϑινα ξύλα] 

-Ἐ καὶ κνιδὲς ((ργὰ 11π.) 228. ἄκανθα ΑἸεχ. καὶ εἰς τὲ ὲ ὀχυρώμαϊα 

αὐτῆς] καὶ κνιδὲς (ογ, κυιδὲς) καὶ ἀγχάνοι εν τοῖς οχυρωμασι ἄἀυτων 
22. ἔς, πῆ κνιδαι, 144, 308. καὶ κνιδὲς καὶ αχᾶνοι ἐν τοῖς οχυρω- 
μᾶσι αντων 26. ἔς, πἰῇ αγχανοι, 48, 1. καὶ κνιδχι καὶ αἀκᾶνοι εν 
τοις οχυρωμασιν αὐτῶν ἫΝ 147. ἧς, ἥης ἀκᾶνοι, 900. καὶ χνίδες εν 

’ὔὕ ν'νκὸ. Ν ᾿ ἤ ( 

τοῖς Ὁ υρωμᾶσιν αὐτῶν 3 καὶ μνίδες καὶ ἄκανοι εἰς τὰ ὀχυρώμα]α ΧΕ 
αὐτῆς (ουπὶ μνίδες καὶ ἄκανοι (0 Χ' ἴῃ οδαγαϊ. ταϊπογε) ΑἸεχ. καὶ 

ἔςαι ἐπαύλεις} και ἐςαι ἔπαυλις ΧΙ], 24, 26, 16, αι, 48, 40, ς1) 90, 
1οὅ, 144, 198, 2305 302. 206, 308. Αἴβλ:. 1. εἴτ. καὶ εφιν᾿ ἐπαυλις 

147. καὶ ἔσονται ἐπαύλεις 87) 91») 97. 104; 228, 309. ΟΟμΡ]: ΑἸά. 

σειρήνων σείριων 62. καὶ αὐλὴ ςραϑὼν] καὶ αὐλοι ςρεϑὼν το4. 8ἷδν. 
Μοίᾳ. ᾿ 

ΧΙΝ. Καὶ συναντήσεσι) καὶ συναντήσει 36, 48, ςτ, 62, 90, 147» 
413, 308. αἀκᾶχει ἀντήσει (ῆς, οσυπὶ α ργπιο Ρυπέϊ!5 ποίδξ. ἑοπε ῥγῸ 

καὶ ἔχει ἀντῆσει) 92. δαιμόνια] δαιμονιον 62, 147. καὶ βοήσον- 

ται] καὶ βοησεσι (48. υἱὲ νἱἀεῖυγ) ςι, 62, ὁο0, 93, 144, 147, 233» 

208. Αἴδαη. 1. εἶ. εὑρόντες αὐτοῖς] εὐρον γαρ ἀντοις ΧΙ], 26, 86, 

87, 97, 1οῴ, τοῦ, 198, 228, 230, 306, 309. Οοπιρί. ΑἸά. ΑἼεχ. Αἴμδη. 

1. εἷς. εὑρον γὰρ ἑαυτοῖς 22, 306, 41, 48, 49, ςῖ, ό2, 900, 93: 144» 147» 

233») 308. τεῦ Ὑ αντές 91. ὅτι εὗρον ἑαυτοῖς Οεογρ. 

ΧΡ. τὰ παιδία] τὰ πεδία Αἰμαπ. 1. οἰ. ἐκεῖ συνήντησαν ἕλα- 

φοι] ἐκεῖ ἐλάφοι συνήντήσαν ΧΙ], 24, 26,41, 86, 87,91» 97, 104) τού, 

Ά 

’ . 

κατοικήσεσιν] ργδτηϊ. και, 



" 

ἩΣΑΙΑΣ:. 

ΕῚ , Α ρι 3 “5 

τὴν, εἰσελεύσεται εἰς τὴν χειρὰ αὔτ, 

β ΚΕΦ. 
΄ . ὦ 

᾿ δ 9 ΄ Ἡ 

καὶ τρήσει αὐτήν" οὕτως ἐςὶ Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπτου, 

 ὐό ὑ Ἐπὶ Κύ ὃν Θεὸν ἡμῶν πεπόΐσϑαμεν 
καὶ πάντες οἱ πεποιϑότες ἐπ᾿ αὐτῷ. Εἰ δε λέγετε, Ἐπὶ ὌΛΡΙΟΡ ΤῸΝ Ἢ ἧς 

᾿ μᾷ ΝΕ “. 7 ε . ΄ “Ψ ἽΠΠΟΣ ΄΄.' 

Νῦν μίχϑητε τῷ χὐρίῳ μδ τῷ βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων, καὶ δώσω ὑμῖν δισχιλίαν ἵππον, εἰ δυνήσεσθε 
ὧ : ἵ “" 7 2 7 3 ΄ δ Ὁ 5 "» 

δξγαι ἀναξάτας ἐπ᾿ αὐτές. Καὶ σὼς δύνασϑε ἀποςρέψαι εἰς πτρόσωπον τῶν τοπαρχὼν : οἰκέται 

᾿ ἷ ο . ᾿ ΄ Ν δ Ἂν ΄ 5. 2 

εἰσὶν, οἱ ππεποιϑότες ἐπ᾽ Αἰγυπῆίοις, εἰς ἵππον χαὶ ἀναξάτην. Καὶ νῦν μὴ ἄνευ Κυρίου ἀνέξημεν 
ς Ξ Ἵ Ν ΑΝ “.“Ὕ«ῬΡΞΡ9 ΄ ιν Ν Δὸ ΄ 

ἐπὶ τὴν χώραν ταύτην πολεμῆσαι αὐτήν; Κύριος εἶπε πρὸς με, Ανάξηϑι ἐπὶ τὴν γὴν ταὑτην, 
τὶ - ρ. Ν9 Ὺς ΄ ν 

χαὶ διάφϑειρον αὐτήν. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν "Ἑλιακεὶμ, καὶ Σομνᾶς, Χαὶ Ιωᾶχ, Λάλησον πρὸς 
δ ρι Ν, ’΄ ΝΣ ς ἴσῳ 9 .“ΧΆ.7 Νν ε 7 ρο 

τὸς παῖδάς σε Συριςί: ἀκόομεν γὰρ ἡμεῖς" χαὶ μὴ λάλει προς ἡμᾶς Ιϑδαϊς" χαὶ ἱνατί λαλεῖς 

τ ας αῆδο, κλ᾽ ἀν, σοι τοθσθν Ἐ ο λέυιςς ΣΟ ΣΟΥ ὃς αὐτὸς Ῥαξσάχης, Μὴ πρὸς τὸν χύριον 
εἰς τὰ ὦτα τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῷ τείχει: Καὶ εἰπε προς αὐτᾶς ῆς, Μὴ ρος Ἵ 

ὑμῶν ἢ πρὸς ὑμᾶς ἀπέξαλχε με ὁ χύριός μα, λαλῆσαι τὰς λόγες τᾶτας; ὄχ! πρὸς τᾶς ἀνϑρώπες 

Σ 2. Ν ρ [ν ςς μ᾿ Ψ ς-» ξε ἥ 

τὲς χαϑημένες ἐπὶ τῷ τείχει, ἵνα φάγωσι κόπρον, χαὶ πίωσιν ὅρον μεϑ᾽ ὑμῶν ἅμα, Καὶ ἔςη Ῥαθ- 

σάχης, καὶ. ἀνεξόησε φωνῇ μεγάλῃ ᾿Ιεδαϊςὶ, καὶ εἶπεν ᾿Αχάσατε τὰς λόγους τῇ βασιλέως τᾶ με- 

γάλου, βασιλέως ᾿Ασσυρίων.. Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς, Μὴ ἀπατάτω ὑμᾶς ᾿Εζεκίας λόγοις, οὐ 

“6, τοῦ. ὃς ἂν ἐπ᾿ αὐτὴν επιςηριχϑὴ 86, 108. ἀνὴρ ἐπ’ αὐτὴν] 

α ἀνὴρ 49, 230, 306. ἀνηρ ἐπ᾿ αὐτης 87, 97, (144. οοττ. π|. ἴες.) 228. 

μαθεῖ ὠνὴρ ἴῃ οἰνάγαξξ. ΠΗ ΠΟΓΕ ΑΙεχ. ᾿ καὶ τρήσει αὐτήν] α (ΧΙ]. Βα-- 

δεῖ ἴῃ τπᾶγρ. {10 36) 24. 26, 415) 49, 8ό, τού, 18, 233» 230, 306. 

Ὑμεοάοτει. 1. οἷϊ. καὶ τρυπήσεις αὐτὴν 62) 00, 144, 1475 308. διδεῖ 

(δ Χ ἴῃ οδαγαθς. πϑΐμογε Αἰεχ. ὅτως ἐρὶ Φαραὼ) τος ἐς! Φαραω 

41. α Φαραὼ ὙΒοοάοτει. . οἷ, ὅτω καὶ Φαραυὸν Ατπι. Ἑά. ἐπ᾽ 
αὐτῷ} α ἐπ᾿ 23. επ᾿ αντον 24, 41. ἐπ᾿ αντοις 93. 

ΨΙ1. Εἰ δὲ λέγετε] Ἐ πρρος με 22, 36, 48, ςτ,) 62, 90, 91,93. 97» 

144.) 1475) 208, 309. ΑΙά4. (ΑἸεχ, [00 κζ ἴπ οβᾶγ. τηἶπ.) ϑναν. Οἴἶτορ. 

πεποίϑαμεν] -Ἐ οὐκ αὐτος ἐς! ὁ αφειλεν Εζεκιας τὰ υψηλα αντα, καὶ 

τα ϑυσιάςηρια αντξ, καὶ εἰπε τω [δὰ και τὴ ἱερεσαλημ κατὰ τροσ- 

ωἶτον τα ϑυσιαςηριου τετε προσκυνήσετε ΧΠΙ. πηᾶγρ. -Ἐ ελήεπι, πὶ ἢ δ 

ἀφεῖλε, 100, 302.᾽ -Ὁ εδάεπ), ΟἸΠΠῚ ὃς ΡΙῸ ὁ, 309. Τ' καὶ μεν οὗτος 

ἐξ!» ὃς τεριειλεν Εζεκιας τὰ υψηλα αὐτα, καὶ εἰπε τῶ 5δα καὶ τὴ 

Ἰλημ΄καΐα τροσωπὸν τε ϑυσιαςηριου τετε τοροσχυνήσετε ((0Ὁ Ὁ) 22. 

Ἔ οὐκ αυτος εςι οὗ αφειλὲν Εζεκιας τὰ υψηλα αὐτου, καὶ τὰ υ- 

σιαςηρια αὐτῇ, καὶ εἰπε τῶ ἴ5δα καὶ τὴ ἱερδσαλημ, καῖα τροσωπον τα 

ϑυσιαφηριου τατϑ προσχυνήσατε 23, 41,87. -Ἐ εδάεπι, π΄ τοροσχυνη- 

σητε, 3ος. -Ἐ ελάεπι, πἰῇ τοροσχυνήσατε γῦν, ΑἸά. -Ἐ καὶ μὴν ουτος 

᾿ἘΦῚΡ ὃς περιεῖλε Εζεκιας τὰ υψηλα αντὰ, και τὰ “υσιαςηρια αὐτῷ, και 

εἰπε τω [5δα, καὶ τὴ ἱερεσαλημ,η καῖα τροσωποὸν του ϑυσιαςήριου τετα 
προσκυνεῖτε (36. [Ὁ νἱγρυ 15) 48. -Ἐ εδάσπι, πῇ οὗ σεριειλε, ς 1) 90, 

(33. Ὁ Χ) 308. (ΔΙεχ. {00 ἃς ἴῃ σμαγαές. πιϊποσθ.) -Ἐ εδάθπι, πἰῇ 

αὐτος εριν οὗ περιέιλεν, 144. “Ἐ καὶ μὴν δτῶς εςὶν οὗ τεριειλε ὅζο. 
οὐπὶ τροσχυνῆται ΡΓῸ τροσχυνειτε, 62. -ἰ- οὐκ αὐτὸς ἐς! ὃς ἀφειλεν 
Εζεκιας τὰ ὑψηλὰ αντα, και τὰ “υσιαφηριῶ ἄντδ, καὶ εἰπε τῶ Ιουδα 
χαι τὴ ἱερεσαλήμ, καΐα τροσωπον τὰ ϑυσιαςηρίου τατε τροσχυνήσετε 
νυν. 91. “Ἢ εδάεῃη, ΠΙΠ τοροσκυνήσατε νυν, 97. -Ἐ εαάεῃι, ὨΙἢ τροσχυ- 

᾿γεῖτε ΟΠΊ ΠΟ νυν, 228. -"- εδάδη), συπὶ ὦ ἀφεῖλεν το ὃς ὠφεῖλεν, Οὐοπηρὶ. 

Ἔ καὶ μην (νεῖ νυν) τὸς ἐςὶ ὃς τεεριελη᾽ Εζεκιας τα νψηλα ἀντα καὶ 
“εἰπὲ τω Ιουδα καὶ τὴ Ιερεσαλημ, κα͵α προσωπὶον του ϑυσιαςφήριου 'τὸτδ 

τοροσκυνήσεσϑε 93. -Ἐ και μὴν τος ἐςὶν οὗ περιεῖλε Εξεκιας τὰ νψη- 

λα αὐτϑ, και τὰ ϑυσιαςηρια αὐτῇ, και εἰπε τω Ἰαδὼ καὶ τὴ ἱερεσαλημ, 
καῖα πρόσωπον τε ϑυσιαφξηριου τετε τρυσκυνητε. 147. 

ΨΠΙ. Νὺν μίχιϑητε] ργαβποῖττ, καὶ 22, 36, 48, ςι, 62, 9ο, 100, 

144. 147. 233..302,) 30ς, 2098. -Ἐ δὴ 87, 3900. μιχϑῆτε δὲ οἵ. 
μιχϑητε δὴ ο7. ΟΡ]. ΑΙά. καὶ νυν μιχϑητε ϑὴ 228. (ΑἸεχ. οὐπτὶ 
καὶ ἴῃ οἰιαγαξξ. τηΐη. εἴ δὴ {Ὁ χς ἴῃ οἰιαγδέξ, πιΐποτε) τῷ βασιλεῖ] 

υὰτῷ 48. Βαδεῖ τῷ ἴῃ οἰιαταέξ, πιΐποτε Αἰεχ. καὶ δώσω] καὶ δωσει 
198. καὶ δώσω---ἴππον] καὶ δισχιλιαν ἱππὸν ϑωσω υμιν 90, 398. 
ἢς, ηἰἢ ἱππων, τ44. δισχιλίαν ἵππον] δισχιλιαν ἵππων 24, 41, 62, 

147. εἰ δυνήσεσϑε] εἰ δυνησϑε ΧΠ]. εἰ δϑυνασϑε 2332. ἐπ᾿ αὐτὲς] 
ιἰδιες ἐπ᾿ αὐτὴν 22, 36, 48, ζ 1. 90, 93, 3938. ἰδιες ἐπ᾿ αὐτὴ 62, 147. 

Ργϑτηῖ, ἐδιας τ44. (ΑΙοχ. (0 Χ ἴῃ σμαγαίς. πιϊπογε.) 

ΙΧ, Καὶ τῶς δύνασϑε) καὶ τως δυνησεσϑε 23, 40. ἀποςρέψαι] 

Ἔ εἰς Αἰγυπῆον 239, 306. εἰς πρόσωπον] το τροσωπὸν τού. Αἴεχ. 
τῶν τοπαρχῶὼν} τοπαρχοὺ ενος ΧΠ], 24, 26, 40, τού, 198, 3206. -Ἐ ἐνὸς 
τῆν δελων τῈ κυρίου μ τῶν μικρὼν 22, 36, (48. (1 “Ὁ} ει, 62, 90; 

93, 144,147.308. τοπαρχου 86. τοπαρχου ενος τῶν δαλων τε κυριξ 

μου τῶν μικρὼν 233. (ΑἸεχ. οὐῃὶ τῶν δόλων ὅζο. (Ὁ Χ ἴπ ἙΠαγ, πΐη.) 

ἐπ᾿ Αἰγυπῆίοις} ἐπ᾿ Αὐγυπῆιους 24) 41, κι. επ᾿ Αἰγυπῆον τος, 302, 
» “. 4 

195. εἰς ἵππον] ἐῷ ἱππὸν 22, 36, ςι, 62, 93, 144, 233» 308. ἐφ᾽ 
ππὼν 90, 1.47. : 

Ἰ 

Χ. ἄνευ Κυρίου] δ5 [οπρῖ. 91. ἀνευ τα Κυριου 3οό. ἐπὶ τὴν 

χώραν] εἰς τὴν χώραν 62, 147. πολεμῆσαι αὐτὴν} Ῥγρεγηξε. τῷ 

ΟἸεπι. Αἰεχ. Ρ. 720. Κύριος εἶπε ὅς. υἱᾳυε δὰ ἤπ. οοιῃ.7 α (ΧΙ. 

μδθεῖ ἴῃ πιᾶγρ. ΠΡ 3) “6, 86, τού. μαδεῖ Ὁ ἃς 48. (ΑἸεχ. ("Ὁ υκ ἴῃ 

«Παγαίξ. πηίποσε) ἐπὶ τὴν γὴν ταύτην] ἐπ᾿ αὐτὴν 87, 91, 979 228, 

309. Οὐτηρὶ. αὐτὴν (οπ Ὁ ἐπι) 104- ἐπὶ τὴν χώραν ταυτὴν το. 

'ΧΙ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] α προς αυτον 93. καὶ Σομνᾶς] και͵ 

Σοΐξνας ΧΙ1. πιᾶγρ. -᾿ ὁ γραμματεὺς 24 49, 86, τοό, 198, 239. 2οὅ.. 

ΑΙεχ. ϑίδν. κα καὶ τος. καὶ Ἰωᾶχ!] καὶ Ιωας ρος τὸν Ῥαψακην 

229) 51, 0059 109, 144. ἢσ, πε τον, 23) Οἵ, 300. Οομρὶ. ἔς, πιῇ 

Ῥαδσακην 48, 93. καὶ Ιαχαζ προς τον Ῥαψακην, 62, 147. -Γ προς 

Ῥαψακην 87, 97, 228. ΑΙά4, (ΑἸεχ. ἴδ Χ ἴῃ ομαγδέϊ. ταϊποσθ.) χὰᾶι 

Ιωαϑ' τρος Ῥαψακην 1ο4. κα κᾶι τού, 233. καὶ Ιωας 302. . “Ἔ προς 

τον Ῥαψακην 3908. Λάλησον] “᾿ δὴ 24, 87, 91) 97. 104,.109, 228, 

400. Οοπιρί. ΑἸ4, (ΑΙεχ. (ΩὉ Κὶς ἴπ σμαγαέξ. πιΐπογς.) Συριςί ] Συ- 

ρίξη το4. Συριαξι το0, 302, 305. ᾿Ασυριςί Οεογξ.. ἄκδομεν γὰρ 

ἡμεῖς] ἀκεωμεν γαρ ἡμεῖς 62, 147. καὶ ἀκέομεν ΑΥτῃ. 1. ὅτι ἀκό- 

ομεν Ατπι. Εἀ. καὶ μὴ λάλει] α καὶ 62. καὶ ἱνατί λαλεῖς] καὶ 

ινᾶτι λαλῆς 104. α καὶ 147. τῶν ἀνθρώπων] -[᾿ τῶν ἐρηκοότων ΧΙ, 

23) 36, 41, 48, ςι, 62, 87, 90, 91. 104. 109, 1445) 147. 228, 302, 

4ος. Οομηρὶ. ΑΙά. Ατπὶ. ᾿. Ασπὶ. Ἑά. σσβογρ. Ἔ ἐξηκοτὼν 22, 93» 

ο7., 233, 398, 3290. - τῶν καϑήμενων 245 26, 49, 8ό, τού, 230, 3ο6. 
᾿ ΟΝ ͵ .ὦὄο5ιχ»ὕ “7 ἢ ἂς 
Αἰεχ. ϑίαν. τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῷ τείχει] τῶν ἀνθρώπων οἱ υφαίνον- 

τες ἱςῶσι τ4. Οοαϊΐοεβ δεγρὶ!. - ἐπὶ τῷ τείχει] ἐν τω τείχει 22, 23) 

36, 48, ς1,), 62, 93» 147. 308. ἔπι τὰ τεῖχ} 104. Ρτδι τ, τῶν 

198. 

ΧΙ]. πρὸς αὐτὲς Ῥαξσάκης) Ῥαψακης τρος αὐτες ΧΙ], (22. ὅυἱ 

νἱάἀοτυγ) 26, 26, 4ι, ςτ9 62, 86, ρο, τού, 1445 147, 233») 308. Ῥαδ- 

σαχῆς ὥρος αὐτὰς 48,93. Ὄρος αὐτὰς Ῥαψακης 1ο4, 109, 30ξ. 

ὑμῶν] ἡμῶν 22. ΑἸ4ά. σε 87. 91, 97») 104. 228. (οπιρὶ. ὠπίςαλκέ 

με] ἀπερειλὲν με 87, 91. 104, 309. ΟΟπιρῖ. λαλῆσαι τοὺς λόγους 

'τάτες] α (δάίοτῖρτ. 'π πιὰ.) Χ1]. τας λογὲς τατὲς λάλησαι 87,91, 

97, 1ο4, 228, 3099. ΟΟμπΡΙ. ἵνα φάγωσι κόπρον) ιν φαγωσι τῆν 

χοπρον αὐτῶν 22, 23, 62) 90, 91, 93» 104, 109, 147. 233, 305, 108. 

Οοπιρὶ. ινα μή φαγωσι τὴν κοπρον αὐτῶν (36. πηᾶγρ. 80 8]. Π1. ουτῶως 

φαγωσι χοτρον) ςΙ, 144. ινῶ μὴ φαγωσι κοπροὸν 48, 86ό. οπως φα- 

γωσι κοπρον 49. -ἔ αὐτῶν 97, 300. Θέογρ. ινὰ φαγωσι τὴν χοπρον 

228. (ΑἸεχ. οὔπν τὴν (Ὡ ᾿ς ἦμ ομαγαέξ, τηΐποτε.) καὶ σίωσιν ὅρον] 

καὶ τιωσιν τὸ ρον αὐτῶν 22, 23». 51) 62, 90, 91, 104. τοῦθ, 144, 233» 

402, 3ος, 308." ἢς, πιῇ τὸν ερον, 36, 48, 97, 147»: 390. Οουιρὶ. 

αὐτῶν 94. (Αἰεχ. (80 χε ἴῃ ομιαγδέϊ. πηίπογε.) Θθοσρ. καὶ σιώσιν 

τὸν πρὸν 228.. μεϑ᾽ ὑμῶν ἅμα] α Ὡμῶ τος, 302, 305. 

ΧΠΙ. Ῥαξσάκης) Ραψακηῆς το4» 100, 302, 30ζ. καὶ ἀνεξόησε) 

και εξοησε ΧΙ], 26, 49, 62, 86, 9ρο, τού, 144, 147, 198, 233» 306. 

ΑΙεχ. χαὶ ἐφωνῆσε 22, 36, 48, ξΙ1. καὶ ἀνεφώνησε 300. ἀκά- 

σατε] -ἰ- δὴ (ΧΙ1. πλαγρ. τὰ 5Χ)} 91, 97» 104, τορ, 228, 302. (οπηΡΪ. 

τῷ βασιλ. τῇ μεγάλου) , Θεοῖς. τῷ μεγάλου) κα 48, 87, 91, 93» 

97» 104, 228, 309. Οοπιρὶ. - βασιλέως ᾿Ασσυρίων] α βασιλεως 48, 

87. 91, 97, 194. 1οό, 228, 309. Οοτρὶ. 
ΧΙΝ. ὁ βασιλεὺς] -Ε Ασσνριων 26. ΟγΠ11. ΑΙοχ. ἴϊ. 173. ἀπα- 

τάτω ὑμᾶς} ττ. ΑἸεκ. Ἐζεκίας} ργαπιῖτῖ. ὁ βασιλεὺς Ογτῖ!. ΑἸεχ. 
Ἱ εἰ. λόψοις---ὁ Θεὸς ἱπ οοπι. ἴε4.} φμία ῥα! νος ἐϊῤεγαγε «ἰδ πιαπῖ-' 
δκς γερὶς Αἤϑγίογαπι ὕεμε σοβεγ. Ἰριοῖξ, Τα]. οὐ δύνηται] οἱ οὐ μὴ 

δυνήσονται 111. καὶ δυνησονται ΧΠ1, 86. οἷς αὶ μὴ δυνηται 22, 36, 48, 

ΧΧΧΥΙ.. 



κεΕῷ. ΧΧΧΥΙ. 

15. 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

ΚΕΦ. 
ΧΧΧΥΚΥ͂ΙΙ. 

1. 

2- 

ΗΣΑΙΑΣ. 

δύνηται ῥύσασθαι ὑμᾶς. 
Ν ὟἮ᾿Ν ᾽ ες “ ιχ ει ΝἝΝ ε 

Καὶ μὴ λεγέτω ὑμῖν ᾿Εζεχίας, ὅτι ῥύσεται ὑμᾶς ὁ Θεὸς, καὶ οὐ. μὴ 
παραδοϑη ἡ ππόλις αὕτη ἐν χειρὶ βασιλέως ᾿Ασσυρίων. “Μὴ ἀχόετε Ἔζεχίσυ:. τάδε λέχει ὁ βα- 

ν ἊἋ . ἘΠ β Δ; 3 9. 95 9 ,᾿ 9 ΑΝ ἘῈ Ἔ 2 . ὶ ᾿ 

σιλὲυς Ασσυρίων, ἘιῚ βουλεσῦε εὐλογὴη ἭγαΙγ) ἐχπορεύεσσε πρὸς μὲ, καὶ φάγεσϑε ἔχαςοας τὴν 

ἄμπὲλον αὐτῷ χαὶ τὰς συχᾶς, χαὶ πίεσϑεε ὕδωρ ἐκ τοῦ λάχχου ὑμῶν, “Ἕως ἂν ἔλϑω, χαὶ λάξω 
ε ρ 9 ρὸ ε ε ἰδ ς »" ἰδ ξ΄ ϊ ἯΝ 3 ,. 3 Ν, ΄ 

ὑμᾶς εἰς γῆν, ὡς ἡ γῆ ὑμῶν, γῆ σίτου χἀὶ οἴνου καὶ ἄρτων καὶ ἀμπελώνων. 
ς 9 ΄ ς νμὸ- 

Μη ἀπατάτω ὑμᾶς 

Ἐζεκίας, λεγο, Ὁ «(Θεὸς ῥύσεται ὑμᾶς" μὴ ἐῤῥύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐδγῶν, ἕ ἕχαςος τὴν ἑαυτξ χό- 

ρὰν ἐκ χειρὸς βασιλέως ᾿Ασσυρίων, ΠΒ8. ἐς!ν ὁ θεὸς Ἐμαϑ χαὶ ᾿Αρφάϑ; χαὺ ὧξ Ὁ. εὺς τῆς 

φύλεως Ἐπφαρθαίμ; μὴ ἐδύναντο ῥύσασϑαι Σαμάρειαν ἐκ χειρός μου;.. Τίς τῶν. θεῶν. “τάντων 

ΤΩΝ ΕΌΩΥ τὅτων, ὅς!ς ἐῤῥύσατο τὴν “γῆν αὐτ ἐχ χερός μ8, ὅτι ῥύσεται ὁ Θεὸς τὴν ᾿Ἱερεσαλὴμ 

ἐκ χειρός μου; Καὶ ἐσιώπησαν, χαὶ ἐδεὶς ἀπεχρίϑη αὐτῷ λόγον, διὰ τὰ περοξάξαι τὸν βασιλέα 
μηδένα ἀποχριδῆναι. β Καὶ εἰσῆλθεν Ἑλιακεὶμ ὁ τῇ Χελχίου, οἰκονόμος, χαὶ Σομνᾶς ὁ γραμμα- 

τεὺς τῆς δυνάμεως, χαὶ Ἰωᾶχ, ὁ τὰ ᾿Ασὰφ ὃ ὑπομνηματογράφος πρὸς Ἐξεχίαν, ἔ ἐσχισμένοι τοὺς 
. χιτῶνας, χἀὶ ἀνήγίειλαν αὐτῷ τὲς λόγες “Ραξσάχου.. : 

ΚΑῚ ἐγένετο ἐν τῷ ἄχϑσαι τὸν βασιλέα ᾿Εζεχίαν, ἔσχισε τὰ ἱμάτια, χαὶ “Ξριεδάλετο σἄχχον, 
.“".Σ» 7.9 3 Ν Ψ 7 

χαὶ ἀνέξη εἰς τὸν οἶκον Κυρίου. 

495 51, 62, 90, 03, 97» 1045 100) 144» 147, 228, 233..230,302,30ος, 
206, 208, 3090. (οπΙΡΙ. Αἰεχ. Ατηι. Εά4, Θεογρ. οἷ αὶ δυνησονται 24, 
26, τού, 198. Ογτηῖ]!. ΑἸδχ. 1. οἶς. ὁ μη δυνηται 87. ΑἸά. οἷς οὐ δυνη- 

ται 91. ῥύσασϑαι ὑμᾶς] ρυσαι υμας 147. 
ΧΝν. Καὶ μὴ λεγέτω--ὐμὰς] α Ουπὶ ἱπίεγπηεά. 23. λεγέτω 

ὑμῖν) λεγέτω ὑμᾶς 91» 104- ὅτι ῥύσετα!) οτι Κυριος ρυσεται ΧΙ]. 

ταᾶῖρ. ἐν χειρὶ] εἰς χειρᾶς 42, 36, 41) 48, ς1, 62, 90, 144, 147, 
233» 2390 306. -Ἐ Σενναχηρειμ, 26. 

ΧΥΙ. Μὴ ἀκδετε] μὴ ἀκάέσετε ΑΙἸά, Μὴ ὠκδετε--- Ασσυρίων] 
α εὐπὶ ἱπιεγπηεά. 93, 144. ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων] ὁ 3.08. εἰ βέ- 
λεσϑὲ] οὐ βελεσϑὲ 62. ἐκχπορεύεσϑε] κπορευσασϑε Ιοό. τορεὺ- 
εσϑε 147. εαίϊε ῥοείμς Τιιςεῖξ, (41. καὶ τὰς συκὰς] - αὐτῇ 22, 24, 

36, 41, 48, 40, φ1, 62, 90, 93, 1ο9, 144) 1475 228, 230, 302, 3ος, 
408. (ΑἸεχ. ἴ Χ ἴῃ οἶδε. πηΐη.) καὶ τίεσϑε ὅτε. δὰ ἤη. οοτη.] 

κ93. καὶ πίεσϑε ὕδωρ] καὶ πιεσϑὲ ἐκᾶςος νδὼρ 25, 62, 14). (ΑἸεχ. 
οὐπὶ ἕκαςός [Ὁ Χ ἴπ ομαγαέξ. τηΐπογθ.) ὥς, ηἰἢ τὸ υδωρ, 36, 48, ς 1) 
90, 144) 233» 308. α ὕϑωρ δ᾽αν. ἐκ τῷ λάκκου ὑμῶν] λα ἐκ ΧΙ], 
26, 41, 49; τοό, 302, 3ος. ΑΙεχ. εκ τῷ λᾶχχβ αὐτῷ 22, 87, 075 104) 

4228. του λαχκου 16, 48, ς1, 62, 00, 91, 144, 147, 2335 108, 300. 

ΟοπΡ]. ἐκ τῷ ποταμὲ ὑμῶν δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΥῚΙ. εἰς γῆν] εἰς τὴν γὴν ὑμῶν 62. ὡς ἢ γᾺ ὑμῶν] ὡς τὴν γῆν 

22. ὡς τὴν γὴν ὑμῶν 36, 48, 00, 1445) 228. 2323,308. 62. εἰς τὴν 

γην ὑμῶν (υἵ νἱάἀεῖιγ) 93. ὡς εἰς τὴν γὴν ὑμῶν 147. γῆ σίτου] γὴν 
σιτου 22, 36, 489 ς1,) 62, 90, 1479 228, 233, 398. κα γ7η 104. καὶ 
οἴνου] - γὴν Χ]]. πιᾶτρ. καὶ ἄρτων] καὶ κετο 2309, 309. γῆ ἀρ- 

τῶν 2025) 20ς. Οεογε. »ἷ. Ἢ 

ΧΥΠΙΙ. Μὴ ἀπατάτω ὑμᾶς] μη υμας ἀπατάτω ΝἼΠ, Χ]], 25 

“6, 36, 48, 6, 86, οο, 93, 144, 147. 1098, 233) 308. Αἴεχ. ΟγΝ. 

ΑἸεχ. ἰΐ. τς9. λαπατατωυμας τιοό. Ἐζεκίας, λέγων] α τοό. ὁ 
Θεὸς] ὁ Θεος υμων ΧΙ], 426, 4ι, 86, τού, 198, 230, 3ο6. ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 
1. εἶς, (ΟΕ 11. 240.) ὃ Θεὸς ἡμῶν 40. ΑἸεχ. 
46, 48, 62, 90, 93, 144,{ 147» 233» 308. ξυσεται ἡμᾶς 40. (Ομ. 

ΑΙοχ. ἕκαςος] εκαςὸι 41. τὴν ἕαυτϑ χώραν} τὴν ἑαυτῶν χώραν 

41, ιοό. βασιλέως ᾿Ασσυρίων] βασιλεων Ασσυρίων τοῦ. 
ΧΙΧ. Ἐμαᾶϑ] Αἰμαρ ΠΙ, 26, τιοό. Αἰμαϑ Ν11, 49, 62, τορ, 

147. 302, 3ος, 306. Αἰεχ. Εμαρ ΧΙ], 198. Ενμααϑ᾽ 23. Αἰμαν 
86. Αμαϑ 9ο, 144, 3.8. Ὁμάϑα Ογεῖ!. ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ ᾿Αρ- 
φάϑ] - τα ἐσὶν 11. και Λσφαδ 22,93. καὶ Αρφαὸ 26, 36, 48. 
40, ξ1, 302,3ος. καὶ ὅ ϑεος Αρφαϑ 147. καὶ τὸ ὁ ϑεὸς] καὶ πε 
ἐξὶν ὃ ϑεος 22, 48, 49, ς1,) 62) 90, 147. 3098. 
αἰμ] τῆς πολεως Ἐπεφαρενι (πηγρ. υἱ ἰη Εά.) Χ]1. τῆς πολεως Σεπ- 

φαρειμ, 22, 36, 48, ξςΙ, 90, 93. 144, 1475 398. Αἰεχ. τῆς πόλεως Σεπ- 

φαρδαιμᾳ 23,41. τῆς πολεως Σεπφαρειμβ 24. τῆς πολεὼς Απφαρειμι, 
26, τοθό. τῆς πολεὼς Σεπφαρδειμ 40. 239, 306. Ογη!!. ΑΙεκ. 1. οἴ. 

τῆς πολέως Σεπφαριμ 62. τῆς πόλεως Σεπφαρξεμ ΟἹ, 97, 104, 228. 

(309. ἂς ἱπῖτ4.)} Οοπιρὶ. τῆς πόλεως Σεφφαρδβεμ, το9, 302, 3ος. τῆς 
πόλεως Σαπφαρειῖν 198. τῆς τολεὼς Σαπφαρειμ 233. τῆς τύλεως 
Σεμφαρεαίμ, ΔΙά. μὴ ἐδύναντο] μ᾽ ηϑυγατο 208. ῥύσασθαι: Σα- 

Ψοι. ΙΝ. 

. Σομνᾶς---τῆς ϑυνάμεως] α οἰπῇ ἱπίεγηηθα, 87,91» 104, 228. 

ῥύσεται ὑμᾶς] ττ. 22, 

τῆς πόλεως ᾿Εφαρου-' 

Καὶ ἀπέςειλεν “Ἑλιαχεὶμ τὸν οἰκονόμον, χαὶ Σομνᾶν τὸν γραμ- 

μαρειαν] ρυσαι Σαμαρειαν 147. ἴτ. 1908. ρυσασϑαι τῆν Σαμαρειαν 
2428. Οοπιρὶ. σῶσαι Σαμάρειαν Ογτῆ!. ΑἸεχ. ἱ. εἰς. ’ ἔκ χεῖρός με] 
ἐκ τῆς χειρὸς μου 26, 198, 302, 306. 

ΧΧ. Τίς τῶν ϑεῶν τσάντων] τις τῶν ϑέων ἀπάᾶντων 22, 26, 48, ς΄... 

όα, 90, 93, 144. 147, 308. τίς ἐκ ἐκ ϑεῶν ᾿σάστων τῶν ἐϑνῶν τ4 Οο- 
ἀΐοεβ ϑεγρὶὶ. τῶν ἐθνῶν τότωμ] τβτῶν τῶν εϑνων οο, 144) 308. ᾿ὅςις 
ἐῤῥύσατο] α οςις ΧΗ, 40, 86, ιοό, τοϑ8, 3ο6. Ογήῖ, ΑἸἰσχ. ἴΐ. 172. 

ἐῤῥύσαντο. “6. μαρεῖ ὅςις 'π ομαγαέξ. τπΐποτε Αἴοκ. ὃς ἐῤρυσῶτο ὅ2, 
147. καὶ ἐῤῥύσατο Θεοιγ. ϑίαν. Οὗτορ. τὴν γὴν αὐτΒ} τὴν γην 
αὐτῶν 91, 97, 228, 3ο8, 300. Οοπηρ. ἐκ χειρός μου 15] ἐκ τῆς 
χεῖρος μου 426, τοῦ, τοϑ, 306. ΑἸεχ. ὅτι ῥύσεται] ἵνα ῥύση Οοπῃρ!. 
ὅτι ῥύσεται ὅτις. δὰ ἤπ. οοπ.] α 87, 91, (03. δάοτ. πιαγρ.) 104, 2300. 
ὁ Θεὸς] Κύριος Οοπρί. ὑμῶν Θεὸς Ατγη). ἕἘά, τὴν Ἱερεσαλὴμ!] 

λ τὴν δύ, 40, τού, 198, 306. Οοπιρί. ἰσραηλ 239. Ογη!!. ΑἹοχ. . 
οἴ. 

ΧΧΙ. ἐπεχρίϑη αὐτῷ] ττ. 87, 97» το4, 128, 300. Οοιπρὶ. αὐ 
τῷ λόγον) , Ατῃι. 1. Απῃ. Ἐά, μηδένα ἀποχριϑῆναι) -Ἐ ἀντ 
ΨΠΠ, 22, 36, 48, ς1,) ὅς, 90, 93, 1479» 228, 308. (Αἰεχ. {δ Χ ἰπ 

οἰιδγαξξ, πηΐπογθ.) μηδὲν ἀποχριϑῆναι 41, 87) 97. 104, τοῦ, 300. 
Οοιρὶ. ΑἸά. 

ΧΧΊ]. οἰκονόμος ργατηΐτ,. ὁ ΝῚΠΙ, ΧΙ],23,24, 36,41,48,40, 51, 
ό2, φο, 91, 93» 975 1οὖ, 109, 144, 147. 198. 228, 233, 302, 306, 230οϑ, 

409. Οοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. καὶ Σομνάς] καὶ ὁ Σομνᾶ Οὐμηρι. καὶ 
ὁ γραμ.} 

κα ὁ (πρὶ. τῆς δυνάμεως] λα 23. Οοιηρί. στη. τ. δῖαν. Οἴἶτορ. ργῶ- 
τηϊτι. ὁ 147. καὶ Ἰωῶχ,] καὶ Ιωας 22, ξ1, 87) 00, Ο1, 93, 97: 104, 
109) 144. 228, 302, 300. (ΟπηρΡὶ. καὶ Ιωαχαξ όὅ2, 147. «ὃ ὑπομνη- 

ματογράφος) κα ὁ τορφ. ἐσχισμένοι τὲς χιτῶνας] τεεριεσχισμενοι τες 
χιτωνας ΝἼΠΙ, 36, 48, ςτ, 62, 87, 900, 91, 93» 97) 104; 144) 147), 428, 

233, 308, 300. Οοπιρὶ. ἐσχισμενους ἔχοντες τοὺς χιτωνᾶς τος, 302, 
30ς. περιεσμένοι τὰς χιτῶνας Α΄. ἐν ἐσχισμένοις τοῖς χιτῶσι ϑῖαν. 

καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ] καὶ απηγγείλαν ἀντω 26, 41, 40, τού, 106. 

ΑΙεχ. τὰς λόγους Ῥαξσάκου) τες λογες Ῥαψακου ΝΠ], 22, 91, 
109, 392. τῆς λογες τ Ῥαψακου 147. τᾶς λογες Ῥαψακιου 108. 

Ἰ. ἐν τῷ ὠκᾶσαι] ὡς ἡχᾶσε 22) 36, 48, ξ1,) 62, 90, 144, 147. 233. 
308. ἐν τῷ ἀχϑεῖν 26. κ 93. τὸν βασιλέα Ἐζεκίαν] ὁ βασιλεὺς 

Εζεκιας (22. υἱ νἱδεϊιτ) 48, ς τ, 90, 144,.233, 308. Εζεκιαν τες λῦ- 
γᾶς τετες 6. Εζεκιας ὁ βασιλεὺς 36, 62, 147. κα τὸν βασιλεα (Δ ἀ- 
ἀΐξ. ἴπ τηαγρ.) 86. ὡς βασιλεὺς Εζεκιας 9,4. ἔσχισε] διέρρηξε (22. 
(οτ. διηρρηξε) 36, 48, ς1) 62, 90, 93») 144) 147) 108, 233, 3.08. τῷ 
ἱμάτια) “Ἔ ἑαυτὰ 22,48. - αὐτῶν 24,41. -Ῥ αὐτὸ 16, 49, ς1,) 62, 
φο. 93» 97: 104) 109, 1449 147, 228, 233) 302, 3ος, 308. (οπηρ!. 

ΑΙά. καὶ περιεδάλετο σάκκον) καὶ σάκκον τσεριεδαλετο Χ]1Ι, τοό, 
306. ΑΙεκ. καὶ σάκκον περιεδαλλετο 46, 86. χαι τεριεξαλλετο 
σᾶκκον 104) 144. εἰς τὸν οἶκον Κυρίου} α τον 91, 104. ΟΟΠΊΡΙ. 

11. Καὶ ἐπέρειλε]! - Εζεκιας 22, 36, 48, ςι, 62, 90, 93» 144. 

147, 233, 3.08... Ἑλιακεὶμ] ργρηητε. τὸν 86, 87, 97, 104» 109, 248, 
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“ς 

. οδαγδᾶ,. γηϊμοσε.) 

ρας, καὶ ἐξηράνθησαν, καὶ ἐγένοντο ὡς χϑ 
᾿ -ς 2 Ν Ὑ΄ 3 λ.,.,})»»Ὁ2 27 ᾿ 

ἀνάπαυσίν σα, καὶ τὴν ἔξοδόν σου, καὶ τὴν εἴσοδόν σου ἐγὼ ἐπίςαμᾶι. 
΄ ν ς ΠῚ 3.93 ΠΝ Ν ν 3 

μώϑης, καὶ ἢ πικρία σου ἀνέξη πτρὸς μὲ, χαὶ ἐμ 

ἦλϑες ἐν αὐτή. 

Η ΣΑΊΑ Σ. 

φαλὴν ἐκίνησε ϑυγάτηρ Ἱερεσαλήμ. τίγα ὠνείδισας καὶ «παρώξυνας ; 

ΚΕΦ. ΧΧΧΥΠ. 
ἊΝ ᾿, 7 , Δ ᾿ ἈΝ 

ἢ ρος τίνα ὑψωσάς τὴν 23. 

5 ὦ ν 9. ΝΝ ΙΝ νι Φ ΟΣ σ᾽, “ Δ 2... 

φωνήν σου; καὶ οὐχ ἦρας δὶς ὕψος τὸς ὀφϑαλμές σδ, πρὸς τὸν ἅγιον τῇ Ἰσραήλ; Οτι δ’ ἀγ- 24. 
βὸ 

2 
4 Σ Ν Ὡ ᾿ γ 

γέλων ὠγείδισας Κύριον" σὺ γὰρ εἰπᾶρ, "Ἕῳ 
ρ»“ ε ΄ 2 2. “ 3 “4. 2. 2 

πλήϑει τῶν ἁρμάτων ἐγὼ ἀνέδην εἰς ὕψος ὀρξων, 
-. 2 ᾿ ἶν "“ 7 9 Ὁ ΝΌΟΝ ΄ ἢ τἶρ: 4 

χαὶ εἰς τὰ ἔσχατα τᾶ Λιξάγε, χαὶ ἐχοψα τὸ ὕψος τῆς χέδρε αὐτϑ, χαὶ τὸ χάλλος τῆς χυπαρίσ- 

: “ 5. ,ὦ “᾿ κι " δι Ἀεὶ, 

σου, καὶ εἰσῆλθον εἰς ὕψος μερδς Τὸ δρυμδ, Και ἔϑηχα γέφυραν, χαὶ ἠρήμωσα ὕδατα χαὶ “σᾶ- 25. 

2 »“ 3 9 3 Ζ΄ 2 ει. ἴα» 3 Π 7 

σαν συναγωγὴν ὕδατος. Οὐ ταῦτα ἤκεσας πάλαι ἃ ἐγὼ ἐποίησα : ἐξ ἡμερων ἀρχαίων συνέταξα, 46. 

“ 3 Ε ἌἜἜἘΞΞΕΣ 93. 5» 

νῦν δὲ ἐπέδειξα ἐξερημῶσαι ἔϑγη ἐν ὁ 
΄ 

“ 

χείλη σου, καὶ ἀποφρέψω σε τῇ ὁδῷ ἢ 
4 

τὸν ἐγιαυτὸν ἃ ἔσπαρκχας, τῷ δὲ ἐνιαυτῷ τῷ δευτέρῳ τὸ κατάλειμμα, τῷ 

Ὁ δὲ ϑυμός σε ὃν ἐϑυ- 
" Ν 5 ΟΝ φ΄ 7 Ν ν. 5» ἣν 

δαλὼ φιμὸν εἰς τὴν ῥινγά σα, χαὶ χάλινον εἰς τὰ 

ρβὸ 

δὲ τρίτῳ σπείραν]ες ἀμή- 

χυροῖς, καὶ οἰχῶντας ἐν πόλεσιν ὀχυραῖς. ᾿Ανῆχα τὰς 'χεῖ- 27. 

οτος ξηρὸς ἐπὶ δωμάτων, καὶ ὡς ἄγρωςις. Νῦν δὲ τὴν 28. 
29. 

Τᾶτο δέ σοι τὸ σημεῖον" φάγε τοῦτον 3ο. 

᾽ ΡΞ -ὠ 7 9. ,᾿ νν ς : : 

σατε, χαὶ φυτεύσατε ἀμπελωνᾶς, καὶ φάγεσϑε τὸν χαρπὸν αὐτῶν. Καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμ- 81. 

: κ᾿. 2 , Ν Ζ Ψ “ ν ε Ν, 

μένοι ἐν τῇ Ἰαδαίᾳ, φυήσεσι ῥίζαν χάτω, χαὶ ποιήσεσι σπέρμα ἄγω" Ὅτι ἐξ Ἱερασαλὴμ ἔσον- 32. 
74 ΡῚ 3 Ζ΄ 

ταὶ οἱ καταλελειμμένοι, καὶ οἱ σωζόμενοι ἐξ ὕρες Σιών' ὁ ζῆλος Κυρίου σαξαὼϑ ποιήσει ταῦτα. 

Διατᾶτο ὅτως λέγει Κύριος ἐπὶ βασιλέα ᾿Ασσυρίων, Οὐ μὴ εἰσέλϑη εἰς τὴν πτόλιν ταύτην, δὲ 38. 

μὴ βάλη ἐπ᾽ αὐτὴν βέλος, ἐδὲ μὴ ἐπιδάλῃ ἐπ᾽ αὐτὴν ϑυρεὸν, ἀδὲ μὴ χυχλώσῃ ἐπ᾿ αὐτὴν χάρακα" 

᾿Αλλὰ τῇ ὁδῷ ἣ ἦλνεν, ἐν αὐτῇ ἀποςραφήσεται, χαὶ εἰς τὴν πόλιν ταύτην οὐ μὴ εἰσέλθη" τάδε 

λὴν ἐπὶ σοι 22, 36, 48, 62, 90, 93» 1445) 1475 233. ἔπι σὲ κεφαλὴν 

141... 

ΧΧΙΙΠ. Τίνα ὠνείδισας} ρταεαιϊτῖ, τὸν 225). 48, 51, 62, 87, 00, ΟἹ, 

93») 97. 144, 147, 228, 308, 300. (ὐοπΠΙΡΪ. καὶ τἀρωξυνας] και 

εδλασφημήσας 24,31. ἢ τρὸς τίνα] και προς τινα τού. τὴν φω- 

γήν σου] α τὴν 48; ς1, ὅζ, φο, 93» 147» 233, 398. καὶ οὐκ ἧρας] 

α οὐκ Οοπιρί. εἰς ὕψος] προς υψος 97, το9, 228, 302, 305. πρὸς 

τὸν ἅγιον] εἰς τὸν αγιον ΧἼ], 23, 46, 16, 41, 48, 49, 51, ὅ2, 86, 87, 

99, 91.97, 106, το, 144, 147, 108, 228, 233, 230, 302, 30ξς. Οοπρὶ. 

ΑΙά. ΑἸδχ. 

ΧΧΙΥ. Ὅτι δι’ ὠγγέλω»] -ξ σου 22, 36, 48, ς τ) 62, 00, 93; 144, 
408. (ΑΙεχ. πιῦ Χ ἰῃ οματαέξ. τηΐποσε) ὠνείδισας Κύριον] ὠνειδισας 
τον Κυριον. 111, 22, 36,48, τι, 62, 90, 1ο0, 144, 1475233» 302, 308. 

τῷ τλήϑει:] ργαυνίτε. εν 11. τῶν ἀρμάτων] -- μὲ ΝΠ], ΧΙ], 22, 
346, 48, 49, ς19 ὅ2, 905 93» 1445) 147, 3208. (Αἰεχ. Ὁ ΧΟ ἰπ ομαγαέϊ. 

πιΐποσε) ἐγὼ ὠνέδην] κα ἐγω 24.541. εἰς ὕψος ὀρέων] καὶ ὑψος των 

ὀρέων 2332. καὶ εἰς τὰ ἔσχατα] και. εἰς τὰ ἐκλεχτά 490. καὶ 
ἔκοψα) κα και 3ὡό. καὶ εκοψψας ὅῷβ. τῆς κέδρου αὖτ} τῆς ἐπάρσεως 
αὐτὰ 208. α τῆς Οοἴηρί. τῆς κυπαρίσσου] -ξ αὐτε 22, ς1, 62, 9ο, 

93» 144, 147,33) 208. κυπαρίσσου αὐτῷ (οιπν αὐτῷ (Ὁ Χ ἰπ ἐδαγ. 
τηϊποῦε) Αἰεχ. μέρους τὸ δουμ8} τ τοῦ καρμηλου (22. ἔστ. εὐπὴ ε) 

46, 48, ξι,)᾽ 62, 90, 93, 144, 147, 228, 233,) 308. (Αἰεχ. ὯὉ Χ ἴη 

οἰαγαξζ, πλΐμοσε.) (κερος τὰ δρυμδ 1045 100. 
ΧΧΨΝ. ὕδατος] υδατὼν 22, 245 36, ει. 
ΧΧΥΙ. πάλαι κ 23. ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων) εξ αρχαίϊῶν ἡμέρων 

ΧΙ], 4ι, 86, τού, το8,230, 206. Αἰαχ. ργρεπιϊτ. καὶ 923. γῦν δὲ ἐπέ- 
δειζα νυν δὲ εταζα 24. νυν δὲ ἀπεδεϊζα 36, “τ, ςτ, 90, 144. 147. 239. 
3οό, 308. νυν δὲ ἐπεταξα ο1. χ 93. γὺν δὲ επιδειξαι το6.  ἐξερη- 
μῶσαι ἔϑνη) - νψηλα 46. εξερημωσα εϑνη 62, 147. ἐν ὀχυροῖς] 
ἐν ἰσχυροῖς ΑΙά. καὶ οἰκδντας] καὶ εἐνοικαντας ΧῚΙ, 25, 48, 40, ΣΙ, 
6:, 86, 9ο, τοῦ, 144) 147, 230, 206. ΑἸοχ. ενοικαντας (οτα!ο καὶ) 
23. . : 

ΧΧΝΊΙ. ᾿Ανῆκα τὰς χεῖρας] ανηκὰ μου τὰς χειρᾶς 25, 36, 48, 
1, 62, 00, 144) 147, 2335) 308. ργετηϊτ, καὶ δῖαν. Οἴτορ. καὶ 
ἐξηράνθησαν] καὶ ἐξηρανϑη 36. καὶ ἐγένοντο] καὶ ἐγένετο τοῦ. 
ξηρὸς} χλωρος τού. ΑΙεχ. κα 1ο9, 302, 3ος. 
Ἔ αφανιζομενη προ τοῦ τελεσφορηθηναι 22, 36, 48, ςτ, 62, 9ο, (92. 

τ ν]ἀεῖυγ) 144, 147, 233, 208. (ΑἸεχ. (μὉ Χ ἴῃ οδαγαέξ. τηΐπογε.) 
ΧΧΥΊΙΠ]. καὶ τὴν ἔξοδόν σου} ροπὶξ ροΐξ εἰσοδὸν σου 26. 
ΧΧΊΙΧ, ὃν ἐϑυμώϑης] ὃν ἐενεϑυμωθϑης ΨἼΠ, ΧΙ, 239. -Ἐ προς 

ἐμε 22. -ἰ ρος μὲ 48, ς΄, 9ο, 93» 144) 147, 298. (ΑἸεχ. δ᾽ Χ ἴῃ 
ἐϑσυμωϑθὴς] εϑυμωθη πρὸς με2. εἰς τὼ χείλη 

σου] ἐπὶ τὰ χείλη σου ΧΙ]. τῇ ὁδῷ] φῥγατηϊτι. εν 111, 62, 147. 
Ογη!!. ΑἸεχ. ἢ. 271.᾿ 

ΧΧΧ. Ὑδτο ϑέ σοι] Βαδεῖ ἱπ πλᾶγρ. ( --- προς τὸν Ἰσραὴλ 22. 

καὶ ὡς ἄγρωςις}. 

Ψ δ 3 
τατον τοὺ ἐνιαυ- φάγε] φαγη ΧΙ], 36, ςι, οο, 233. φαγης 308. 

τὸν] τὸν ενιαυτον τατον 22, 36, 48, ς1,) 62, 900» 144) 147»᾽2333» ἷ,ὁ08.: 

ἃ ἴσπαρκας] ἃ ἐσπειρας 24. ἃ ἐσπαρκα 3ος. τῷ δὲ ἐνιαυτῷ] 

α Ἡνιαυτω 46. καὶ τῷ ἐνιαυτῷ ΑΙεχ. τῷ δευτέρῳ] α τῷ 26. τὸ 

κατάλειμμα] ὃ ἰφ᾽ ἑαυτξ αὐξάνεται δῖαν. τῷ δὲ τρίτῳ] -{ ετει 22, 

46, 48, τι, ὅλ, 90, 144, 147, 398. (ΑἸεχ. {0 Χ ἴῃ οβαγδέξ. γηϊμοσα.) 

Ἱ ἐνιαυτω 433. σπείραντες ἀμήσατε] σπειραντες ἀμήσητε 111,233, 

308. σπειραντες ἀμῆσετε 22, 26, 48, ςτ,.90,) 144. 147. καὶ φυτεύσα- 

τε] καὶ φυτευσετε 22, 36, 48, ξ1,)90, 144,308. καὶ φυλάσσετε 100, 

405, 30ος. καὶ φυτευσήτε 233. τὸν καρπὸν αὐτῶν] τὸν καρπὸν αυ- 

τον ὅ5. τῶν χάρπων αὐτῶν 233. 

ΧΧΧΙ. οἱ καταλελειμμένοι] οἱ ἐγκαταλελειίμμενοι 24. Ευὲεθ. 

Ῥεπι. Ἐνδηρ. Ρ. 79. ἐν τῇ Ιβδαίᾳ} -Ἐ εἰς διαφευξιν, καὶ 22, 36, 

(48. δ “Ὁ ςι, ὅ2, 9ο, 93, 147, 198, 233, 3908. -Ἐ εἰς διαφευξιν 

41. - διαφευξιν καὶ (ἴαρτα [1π.) 218. φυήσεσι ῥίζαν] φυσεσι ρι- 

αν 24. Ῥτδετηϊκῖ. καὶ 90. καὶ ποιήσεσι] καὶ φυησεσ!ι 40. 
ΧΧΧΙΙ. Ὅτι ἐξ Ἱερεσαλὴμ,] οτι ἐν Ιερεσαλημ, 230. 306. ἔσον- 

ται οἱ καταλελειμμένοι] εξελευσονται καταλελειμμένοι (πλᾶγρ. Ὁ αἱ. 

τα.) 36. εξελευσονται οἱ καταλελείμμενοι Ο1, 97, 228, 300. Οουρὶ. 

ΑΙεχ. ργϑοτηῖτ. καὶ 144. οἱ καταλελ. καὶ οἱ σωζόμενοι] οἱ σω- 
ὶ ζομενοι καὶ οἱ καταλελειμμένοι το9; 302. αὶ οἱ καταλελ. καὶ Επίεῦ. 

]. εἰς. καὶ οἱ σωφόμενοι] και οἱ ανασωζομενοι 90, 144. καὶ οἱ ερ- 
χόμενοι 239, 306. α δ8ϊαν. Οἰἶτος. ἐξ ὄρους Σιών] ἐπ᾿ ορους Σιων 

Π|, τοό. -Ἐ ἐντιμοι μαλλον ἢ τὸ χρυσιον το ἄπυρον 198. ποιήσει 

ταῦτα] ἐποιήσεν ταυτὰ 87, 91, 97) 228, 300. (ΟΠΡΡΪ. 
ΧΧΧΙΠ. Διατῶτο οὕτως} διατετο ταδὲ 22, 36, 48, ς΄, 62, 90, 

93» 147, 228, 233, 398. λέγει Κύριος] -- τῶν δυναμεων 22, 36, 48, 

19 90, 93» 109) 144, 198. 228, 233, 302, 3ος, 398. ὁ Θεος τῶν 

ϑυναμεων ὅ2, 14)}- ἐπὶ βασιλέα ᾿Ασσυρίων] ἐπι τον βασιλεώ Ασσυ- 
ρίων 22, 937) 1098. ἐπὶ τὸν βασιλεῶ τῶν Ασσυριων 36, 48, ς1) 62) 90, 

144. 147, 2337) 308. ἐπι βασιλεὼς Ασσυριων 109. κα ἔπι βασιλεα 
4ος. εἰς τὴν πτόλιν ταύτην] ἐπὶ τὴν πολιν ταυτὴν 36, 48, ξ΄, 62, 

90, 14). δὲ μὴ βάλῃ] 8δὲ οὐ μη ἐπιδαλη ΨἼΙ. «δ᾽ οὐ μη βαλη 

24, 41. δὲ μὴ βαλλὴ 86. κα τοό. ἐπ᾽ αὐτὴν βέλος] ατοό. ἐδὲ 

μὴ ἐπιδάλῃ] κε μη βαλη Π]Ι, ΧΙ], 40. 86, 109, 147» 233» 4ο6. 

Οοπηρὶ. κα 23. 5δ' οὐ μὴ βαλη 24, 41. 8δὲ μη βαλει όὅ3. ἐπὶ αὐ- 
τὴν ϑυρεὸν] α 232. δὲ μὴ κυκλώσῃ] δ᾽ οὐ μὴ κυκλωσὴ 24, 26, 
4τ. Αἰδχ. 8ὃὲ μη κυκλωσει τοῦ. ΑἸά. ἐπ᾽ αὐτὴν χάρακα] ἐπ᾿ αὖ- 

τὴν τὴν χαρακχῶ 22. 
ΧΧΧΙΝ, ἐν αὐτῇ] ἐπ᾿ αὐτὴν 87, 97 228. ἐπ᾽ αὐτῇ Οομρὶ. 

καὶ εἰς---εἰσέλϑη} κα οὐπὶ ἱηιεγπηθά. 24, 26, 41, 49, 86, τοό, 1ο6. 
βδδεῖ {0 χς ἰπ οδιαταᾶς. πυΐποτε Αἰεχ. οὐ μὴ εἰσέλθη] - λέγει Κυ- 
ρίος 22, 36, 48. ςἴ,) 90, 93» 1445 3092. τάδε λέγει Κύριος] λα τῶδε 

62, το9, 147, 198, 302. δ]5 (οτρῖ. 308. 

84: 



ΗΣΑΙΑΣ. 

ΚΕΦ. ΧΧΧΥΠ. 
35. λέγει Κύριος. Ὕπερασπιω ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης τῇ σῶσαι αὐτὴν δι᾿ ἐμὲ, χαὶ διὰ Δαυὶδ τὸν 
36. παῖδά μου. Καὶ ἐξῆλθεν ἅγίελος Κυρίου, χαὶ ἀνεῖλεν ἐχ τῆς παρεμξολῆς τῶν ᾿Ασσυρίων ἕχα-- 

37. τὸν ὀγδοηχονταπέντε χιλιάδας" καὶ ἀγαςάντες τοπρωΐ, εὗρον πάντα τὰ σώματα γεχρά, Καὶ 

38. ἀπῆλθεν ἀποςραφεὶς Σενναχηρεὶμ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, χαὶ ὥχησεν ἐν Νινευῆ. Καὶ ἐν τῷ αὐ. 

τὸν προσχυγεῖν ἐν τῷ οἴχῳ Νασαρᾶχ τὸν πάτραρχον αὐτῇ, ᾿Αδραμέλεχ χαὶ Σαρασὰρ οἱ υἱοὶ αὐτῷ 
ἐπάταξαν αὐτὸν μαχαίραις, αὐτοὶ δὲ διεσώϑησαν εἰς ᾿Αρμενίαν, χαὶ ἐξασίλευσεν ᾿Ασορδᾶν ὁ υἱὸς 

9. »" 2 3 Φ ᾿" 

αὺυτᾶ ἂντ ἀυτᾶ. 

' 

. ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείγῳ, ἐμαλακίσϑη ᾿Εζεχίας ἕως ϑανάτου" χαὶ ἦλθε πρὸς αὐτὸν 

Ἡσαΐας υἱὸς ᾿Αμὼς ὁ ππροφήτης, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Τάδε λέγει Κύριος, Τάξαι ππερὶ τὰ οἴχε 
3 9 ΄ Ν Ν 2 ζή 

σοῦ, αἀποσνγῃσχειίς γὰρ συ, ζᾶ! οὐ ἡσῆ. Καὶ ἀπέςρεψεν ᾿Εζεχίας τὸ πρόσωπον αὐτῷ πρὸς τὸν 

τοῖχον. χαὶ πσροσηΐξατο πρὸς Κύ Λέ Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἐπορεύϑην ἐνώπιό ὶ . τοῖχον, ροσηύξατο πρὸς Κύριον, Λέγων, Μνήσθητι Κύριε, ὡς ἐπορεύϑην ἐνώπιόν σε μετὰ 

ἀληδμείας, ἐν χαρδίᾳ ἀληθινῇ, καὶ τὰ ἀρεςὰ ἐνώπιόν σου ἐποίησα" χαὶ ἔχλαυσεν ᾿Εζεχίας χλαυ-- 

. ὅμῷ μεγάλῳ. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίβ πρὸς Ἡσαΐαν, λέγων, Πορεύϑητι, χαὶ εἰπὸν ᾿Ἐξζεχίᾳ, 
Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸφ Δαυὶδ τ ππατρός σε, Ἥχεσα τῆς προσευχῆς σου, καὶ εἶδον τὰ δά- 

΄ Ν ἰδὲ (9 ῪῚΝ Ν 4 δ ΄ » Κ ΝΣ Ὺ΄ β λέ ΨΥ 

χρυὰ σου" (08 ὥροστι ἡμι ρος Το χρόνον σὃ εχάζεντε ετῆ, ΑΙ εχ χείρος σι εως σσυ- 
7΄ «7 ΄ Ν Ν ᾽ὔ 7 Ν ε εν» "“" ᾽’ ΄ ρ 7 

θέων ρυσομᾶϊ σὲ χᾶϊ Τὴν “ολιν ταύτην, χα! ὑπερασπιὼ ὑπὲρ τῆς “σζολεως ταυτῆς. Τ8το δέ σοι 
Ν ρὸ ΝΝ ͵’΄ Ψ 4 ε Ἀ, Ναὸν ρ᾿ 3 Ν» δ ΄ ἯΝ ς ρὸ 9 

τὸ σημεῖον σσαρὰ Κυρίδ, ὁτι “φζοιήσει Ο Θεὸς τὸ ρημᾶ τᾶτο" Ιδὲ ἐγὼ φςρείψω τὴν σχιὰν τῶν ἀγα- 

δαϑμῶν ὃς χατέδη τὰς δέχα ἀναδαῦμδς τϑ οἴχε τῷ «ατρύς σὰ ὁ ἥλιος, ἀποςρέψω τὸν ἥλιον τὲς 

ΧΧΧΥΨ. Ὑπερασπιῶ]) ργτηἶῖ, καὶ 22, 48, ς1ν) 62, 90, 93» 144, 
147» 108, 233,3083:. τῇ σῶσαι αὐτὴν] κα ΟγΠ]}. ΑἸεχ. 1ϊ. ζο, 246. 
καὶ διὰ Δαυὶδ] , δια 97, 228. ϑίαν. Οὗτος. τὸν παῖδα μου] τον 
δελον μου 24, 87, ο1, 97, 228, 309. Οοπιρὶ. Ογτ}}. ΑΙοχ. 1ἷ. ςο. 

ΧΧΧΥῚ. ἐκ τῆς παρεμβολῆς} απὸ τὴς ταρεμξολης τορ, 3ος. 
ὀγδοηκονταπέντε] ὀγδοηχοντὰ καὶ πεντε 24. ΟΡ]. ργβευμϊ. καὶ 26. 
ΑΙεχ. 

ναςᾶντες τόπρωι ΧΙ], 86, τοό, 198, 239, 3ο6. ΑἸεχ. 
τῶ πρῶι τ44. 
409. ΟΟΩΡΙ. 

ΧΧΧΝῚΙ. Καὶ ἀπῆλϑεν-᾿Ασσυρίων] και ἀποφράφεις βασιλεὺς 

Ασσυριων ἀπηλϑὲν 26.ἁ. Καὶ ἀπῆλθε ἀπορραφεὶς) καὶ ἀποςραφεῖς 
ἀπηῆλϑὲ Ν ΠῚ, (ΧΙ. πραγ. δά άϊε, τι ᾿ς καὶ απερρεψεν Σενναχῆρειμ) 

24, 41, 86, τοῦ, 198, 233. ΑΙεχ. -Ἐ καὶ ἀπερρεψε (22. υἱ ν]άεἴιτ) 
23) 48, ξι, 62, 87, 90, 91, 93. 109, 1479 228, 302, 3098. ΟομΡΙ. ΑΙά. 

Ἔ καὶ ἀνεξρεψεν 36. -ἰ- ἀπεγρεψε 30ς. καὶ αποςραφεις ανηλϑὲ 
3096. Σενναχηρεὶμ} α ΧΙ], 198. Σεναχιρειμ 144. Σεννάχειριμ 

147. Σεναχείρειμ 3ος. Βιαδεῖ 'π ομιαγαθξ. πιΐπογε Αἰεχ. καὶ ᾧκη- 
σεν] και κατώκησεν 49. καὶ ὡχοδομῆσεν ο1,309. ἐν Νινευῆ] ἐν Νη- 
γευὶ “6. εν Νινευΐ 87, 91) 979 τού, 100, 198, 3202. ΑἸά. εν Νιναι 02. 

εἰς Νινευη 308. 

ΧΧΧΥ,ΙΙ. Καὶ ἐν τῷ αὐτὸν τοροσκυνεῖν] καὶ εν τω προσχύνειν αυ- 
τρν ΝΠ. ἐν τῷ οἴκῳ Νασαρῶχ!] ἐν οἰκω Ασαραχ, 11], 91, 97. 
(πρὶ. εν τω οἰκω ἄσαραχ ΝἼΠΙ, ΧΙ], 23, 26, 41, 49, 879) τού, τοϑ, 

(228. οοττ. υἱ ἴῃ Ε4.) 233, 239, 306, 309. ΑἸά. Θεοῦ. εν τῶ οἰχω 

Ναασραχ, (22. οοττ, υἱ ἴῃ Εἀ. ἃ ῥγίπιᾶ π|.) 36. εν τω οἰκω Ασαρακ 

24. λὲν τῷ οἰχω 48, ξ1, 90, 144, 308. ἐν οἴκῳ αὐτᾷ Νασρᾶχ, 
18 (οάϊςε5 δεγρῇ. Νασαρᾶχ!) Ναασχαρ 93. τὸν ττάτραρχον 
αὐτξ] τὸν τατραρχον ἑαυτε 22, 48, ς1, 90, 144. 9ὲξ αὐτὰ 87,01, 
97. (228. οοττ. υἱ ἰπ Εἀ.) 309. Οοπιρὶ. (ΑἸ4. ουπὶ ττώτραρχον αὐτῷ 
δάϊογ.) τὸς ϑὲεὲ αὐτξ Ιο0,3035,20ς. εἴδωλα αὐτῷ 18 (οαϊςεβ ϑεγρὶϊ. 
᾿Αδραμέλεχ) Αδραμελε 26. ᾿Αδραμέλεχ.--υἱοὶ αὐτῇ} κουπὶ ἱπίετ- 
πηοῦ, (αΔάϊι. ἔργα 11.) 228. καὶ Σαρασὰρ]) και Σαρασα 11, ΧΙ], 
26, 49. τού, τοϑ, 239, 3ο6. καὶ Σαρεσαρ (υἱ νἱάείυγ) 111. και 
Σαρ 62. καὶ Νασαρὰρ Οοηνιὶ. οἱ υἱοὶ αὐτῷ] α οἱ ΑΙοχ. μαᾶχαΐ- 

βαις} ἐν ξοματι μαχαιρᾶς 36, 49. Ῥγξεπηῖττ. ἐν ό2, 147. μαχαιρα 
239, 3906. ᾿Ασορδῶν] Νακχορδαν (Χ]]. πρᾶγρ.) 2ό, 16, 48, ς 1, 90, 

100, ἴ44,233, 302, 308, Αχορδαν 22,)03,147,30ς. Αχωρδὰν 62. 

Ασαρδαν (οοττ. Ναχορδαν) 228. ντ᾽ αὐτ8}] κα ξι. ᾿ 

καὶ ἀναςᾶντες 
εὗρον πάντα] α παντα 87, ο1,) 97, 1ο9, 228, 302, 

1, ᾿Εγένετο δὲ] α δὲ ΨΙΠ. υἱὸς ᾿Αμὼς] κα υιος 198. 

τῆς}  Αστὰ. ι. Ασα. Ε4, δῖαν. Οἴἶτορ. 

ϑνήσκεις ΑἸοχ, 
11. Καὶ ἀπέςρεψε] και ἀεετγαῖ: ροΐξεα δήάϊζ. ςι. 
Ψψον ΙΝ. ' ς 

ὁ τοροφή- 

ἀποθνήσκεις γὰρ] ὅτι ὦπο- 

πρὸς Κύριον] 

καὶ ἀναςάντες τοπρωΐ] καὶ ἀανώξαντες πρωι ΝἼΠ. καὶ ἐξα- 

Εξεκιαν 86, τοό, 239; 306. 

α Ἄγ. :. 

ΠΙ. Λέγων] - Ὧδϑὴ 87. (ΑΙεχ. (Ὁ δέ 'ἰπ οΒαγ. πλὶη.) -Ἑ τροσ- 
εὐχὴ Ἐζεκιου ἡνικα ἐμαλακισϑὴ 93. Μνήσθητι Κύριε] Κυριε μνη- 
σϑητι 87). ργαπ τς, ὦ δὴ Κυριε 91) 97, τορ, 228, 302. Οοπιρ!. ὦ 
δὴ Κυριε μνησϑητι 3ος. ῥγαπηϊῖ, ὦ δὲ Κυριε 309. μνήσϑητι δὴ Κύ- 
ριε (ουπὶ δὴ {00 Κὶς 'π Ἄομαγαέξ, πηΐπογε) Αἰεχ. Κύριε μνήσθητί μου 
Κύριε Ατγην. 1. Ατπι. Ἑά. μετὰ ἀληϑείας---ἐνώπιόν σου] κα οἰπὶ 'π- 
τεττηθά. 3ος. ἐν καρδίᾳ ὠληϑινῃ] καὶ ἐν καρδιὰ τέλεια 45, 36, 48, 
ξι, ὅ2, 90, 1445) 147, 308. ργεπητς. καὶ 93, 228. ἐν χαρδια τελειῶ 

108. 233. 
ΙΝ. λέγων] λα 228. 

ΨΝ, Πορεύϑητι) -Ἑ προς Εζεκιαν 49. πορενου τοό. ΑἸεχ.᾿ καὶ 

εἰπὸν ᾿Εφεκίᾳ ] καὶ εἰπε τω Εζεκια 22, 36, 48, ςτ, 62, 90, 144, 147, 
233, 208. και εἰπε Εζεκια 4. καὶ εἰπὸν αὐτὼ 49. Χαι εἰπὸν πρὸς 

ὁ Θεὸς Δαυὶδ] , Δαυιδ τοό, 2ο6. τ 
πατρός σε} ροπῖϊ ἀηἴε Δαυιδ τορ, 305. κα 306. τῆς προσευχῆς σε] 
Ργϑτηἶ. τῆς φωνης Χ]], 26, (86. [0 "κ) τοό, τοϑ, 230. Αἰεχ. Ατηι. 1. 

Απη. Βά. καὶ εἶδον] καὶ ἐδὸν 40. ΑΙεκ. πρὸς τὸν “χρόνον σου] εἰς 

τὸν χρόνον σὰ 233. πρὸς τὸν χρόνον φωῆς Ατίη. 1. δεκαπέντε ἔτη] 

ἴΓ. ΧΙ], 22) 48, 62, 86, 9ο, 93, τού, 144, 1479 198, 233, 208. ΑΪεχ. 

ἐτὴ πεντεκαίδεκα 41. πεντεκαίδεκα ἔτη 87) 915) 975 109, 302, 300. ᾿ 
Οομπρὶ. 

ΨΙ. ῥύσομαϊί σε] σωσὼ σε 11], ΧΙ], 24, 26, 49, 86, τού, 230, 
206. καὶ τὴν πόλιν ταύτην]  (ΧΙ]. δἀζοτῖρτ. πιᾶγρ. ΤῈ 3.) 24, 26, 
41, 86, τοό, τοϑ. μαδεῖ ἰπ ομαγαέξ. πηίποτε Αἰεχ.0 ὑπερασπιῶ] ρο- 
πἰξ ροίξ πολεως ταυτὴς ΧΙ], 26, τοϑ, 239. ΑΙεχ. Ροηΐξ ρμοίξ πόλεως 

86. ὑπερασπιῶ---ταύτης] ὑπερασπιῶ αὐτήν. 81αν. Οἴτορ. 
ΨΙΙ. ὅτι ποιήσει ὁ Θεὸς] οτι ὁ Θεὸς ποιησει ΧΙ], 46, 86, τοό. 

Αἰεχ. οτι ποιήσει Κυριος 24, 41. Οεοῦρ. τὸ ῥῆμα τῶτο] ὃ ἐελαλη- 

σεν (Χ]]. πηᾶγρ. Ὁ 5.) 23, 23, 36) 41, 48, ξ΄, ό2, 87, 90, 91, 93» 97». 
109, 144, 147, 228, 233) 230, 302, 3ος, 308, 300. (πρὶ. ΑἸά, 85]αν. 

Υ1Π. Ἰδὲ ἐγὼ ςρέψω] (δὰ ςρεφω 111, Χ]], 93, τοό, τ98. ιδὲ ἐγὼ 

ξρεφω 22, χ6, 36, 41, 62, 86, 87, ΟἹ, 97, 1445 147) 228,233ν 302, 
4ος, 306, 308, 309. ΟοπιρΙ. τῶν ἀναξαϑμῶν] των δεκα αναδαϑμων 
49. -Ἔ σου τ98. ὃς κατέξη) -᾿ ὁ ηλιος ΧΙ, 22, 24, 26, 36, 48, 
49, ξ1) 62, 86, 90, 93. 1ού, τος, 144, 147» 108, 228, 233, 230, 302, 

406, 208. ΑἸεχ. δῖαν. ὃς καταδὰν ἐρὶ τὸ φῶς 12 (οὐϊςε5 ϑετρίϊ. 
τὸς δίκα ἀναξαϑμὲς} τας δωδεκα αναξδαϑμους 3.902. τοῦ οἴκου] 

Ἔ Αχαξ, 22. - Αχαξ 36, 48, ςτ, 62, 90, 93, 144, 147, το8, (228. 

ἔργα [1π.) 3.98. ὁ ἥλιος} α 22, 54, 36, 48, 49, 51, 62, 8ό, 90, 93, 

Ιού, 1τορ9, 144, 147, 198, 228, 230), 302, 306, 308. ΑΙεχ. απὸ- 

φρέψω τὸν ἥλιον] ἀποφρεψω εἰς τὰ οπισὼ ἡλιον 22, 48, ξ1, ό2, 90, 

144, 147, 228, 233, 308. (ΑἸεχ. οὐπὶ εἰς τὰ ὀπίσω 00 Χ 'ῃ ομλγαξξ. 

τηΐποσθ.) α 24. καὶ ἀποςρεψω τὰ οπισω τὸν ἡλιον 36. ΡΓΩΠΊΠΙ. καὶ 

Τ 



ΗἩΣΑΙΑΣ. 

β ΚΕΦ. ΧΧΧΥΠΙ. 

δέχα ἀναξαϑμές" καὶ ἀνέθη ὃ ἥλιος τὸς δέχα ἀναξαϑμὲς, ὃς κατέξη ἡ σχιά, ΠΡΟΣΕΎΧΗ ο. 

ΕΖΕΚΙΟΥ͂ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗ͂Σ ΤΟΥΔΑΙΑΣ, ΗΝΙΚΑ ΕΜΑΛΑΚΙΣΘΗ͂, ΚΑΙ ἈΝΈΣΤΗΝ ΕΚ 

ἸῊΣ ΜΑΔΛΑΚΙΑΣ ΑὙΤΟΥ. Ἐγὼ εἶπα ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου, ἐν αύλαις ἄδου, 1ο. 

χαταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα. Εἶπα, Οὐκέτι οὐ μὴ ἴδω “" σωτήριον τϑ Θεξ ἐπὶ γῆς ζών- 11. 

των, ἀκέτι μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τῇ Ἰσραὴλ ἐπὶ γῆς, ὅχέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον. ᾿Ἐξέλιπεν ἐχ τῆς 13. . 

συγ[ενείας μου, κατέλιπον τὸ ἐπίλοιπον τῆ ' 

γὴν καταλύων πήξας" ὡς ἱςὸς τὸ πνεῦμά μου παρ᾿ ἐμοὶ ἐγένετο, ἐρίϑου ἐγγιζόσης ἐχτεμεῖν. 

Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη πταρεδόϑην ἕως “πρωὶ ὡς λέοντι, ὅτως
 συνέτριψε πάντα τὰ ὀὁςὰ με᾽ ἀπὸ γὰρ 13. 

ς ζωῆς μδ, ἐξηλϑε χαὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ ἐμδ ὥσπερ ὁ σχη- 

τῆς ἡμέρας ἕως γυχτὸς παρεδόσην. Ὡς χελιδῶν, ὅτω φωνήσω, καὶ ὡς περιςερᾶ, οὕτω μελέτω" 14. 

ἐξέλιπον γάρ μου οἱ ὀφθαλμοὶ τῷ βλέπειν εἰς τὸ ὕψος τῇ ἐρανξ πρὸς τὸν Κύριον, ὃς ἐξείλατό 

με, καὶ ἀφείλατό μδ τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς. Κύριε, περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, καὶ ἐξήγει-- τ6. 

ράς μου τὴν πνοὴν, χαὶ πταρακληνεὶς ἔζησα. Εἵλου γάρ μου τὴν ψυχὴν, ἵνα μὴ ἀπόληται, καὶ 17. 

ἀπέῤῥιψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας. Οὐ γὰρ οἱ ἐν ἄδου αἰνέσασί σε, δὲ οἱ ἀποσανγόν-- 18. 

τες εὐλογήσεσί σε, ἐδὲ ἐλπιᾶσιν οἱ ἐν ἄδου τὴν ἐλεημοσύνην σου. Οἱ ζῶντες εὐλογήσουσί σε 19. 

49, 1τοό. αποφρεφω εἰς τὰ οπισὼ τὸν ἤλιον 93. τὸς δίχα ἀνα- 528, 233,239, 302. 306, 308, 300. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ὡς ἱςὸς δζο. 

ξαϑμός 21κ 24. Ἔ οὺς κατεξη ἡ σκιὰ 97, 228. ΑΙά, τοὺς δωδεκα δὰ ἔπ. οοιη.] ,αᾶπ- οΠ αρμά πιε (ρίγῖτπς παρόν εωι ἰαπήοα φγοχίπαπε 

αναξαϑμᾶς το, 302. καὶ ἀνίδη---ὀναξαϑμὲς 35] α οὐτὰ ἰηίεττηθά. ἐείαπι ἄδπιετε. ψεῖ. 11. εχ Ρέαϊι. ϑοῦοπβ. τὸ τνεῦμώ με παρ᾽ ἐμοὶ] 

τος, 239, 302, 305) 306. Οοπιρί. καὶ ἀνέθη ὁ ἥλιος καὶ ἀπερρα- τὸ πνευμῶ μᾶ τὸ παρ᾽ ἐμοι 36, 48, 90. λα μδ 93,» 97. λ 1ορ- παρ᾽ 

φη ὃ ἥλιος 45, 36, 48, ς1, ὅ2, 90, 1:44) 147: 108, 233. 2ο8. οὖς ἐμο}} ἐν ἐμοὶ 8᾽αν. Μοίᾳ. ἐγένετο} αὶ τος. 

κατίξη ἡ σκία) ροηϊὶ {πλτϊπὰ Δηΐε καὶ ἀνεβὴ 49. ΧΙΠΙΠ. ὡς λέοντι] ὡς λεὼν (22. (ΟΥΓ. 8 ΠΊ. γεο. υἱ ἴῃ Ἐά.) 48, 1, 

ΙΧ. ΠΡΟΣΕΥΧΗ͂ ἅς. δα ἔπ. οοπι.} α (90. δἀζοτίρί. τηᾶγρ. Ευχη 87,01; τού, 228, 209. ΟΡ]. ὡσει λέοντι 62, 147. λ ὼς 108. ὡς 

τὸ Ἐζεκιου) τού. ργϑετηϊῖ. ᾿Ωϑή ἰηΐες ὑποὸς Αἰε. ΤῊΣ [ΙΟΥυ- λέων τίς ΑἸά, δμεκὶ ἰϑο Ν εῖ. 1ϊ. εχ Ῥίαϊι. ϑογθοπ. ἅτως συνέτριψε} 

ΔΑΙΑΣΊ κα τῆς 62, 109, 147» 3902. [Ιουδα 228. ἨΗΝΙΚΑ ΕΜΑ- Ροηΐξ συνετριψε ροΐξ οσα μον ΧΙ], 26, 8ό, τοϑ. ΑΙεχ. δτος συνετριψε 

ΛΑΚΙΣΘΗ ἄτο. 4 ἔπ. ςοπι..1 223... ἘΚ ΤῊΣ ΜΑΛΑΚΙΑΣ 62, 1ο9. πάντα τὰ ὀςᾶ μου] κα τᾶντα (ΧΗ]. «ὐΐοτίρτ. πιᾶγρ.) 2ό, 

ΑΥ̓ΤΟΥ] εκ τῆς ἀρρωςίας αὐτου 24, 36, 48, ξῖ, 93, 144. ἐκ τῆς 409, 86, τοϑ, 239, 406. ϑ8ἷαν. Οὐἶγορ. πμδθεῖ πάντα ἴῃ ΟΠᾶΓ. ΠΊΪΠΟΓΟ 

κληνης αὐτου 62) 147). πὸ τῆς μαλαχιᾶς αὐτου 86. ΑΙεχ. ἕως νυκτὸς] εως τῆς νυχτὸς ΧΙ], 22, 24 36, 41) 48) 49, 51, 

Χ. Ἐγὼ εἶπα] ἐγω εἰπὸν 90, 144, 333. ἕν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν 62, 90, 91, 93, 97, 100. 1445 147) το, 228, 233, 302, 306, 308. 

μου] ἱπ ἐχορίδμπι ἀίαττιπα πιϑοσπε : Ὁ εἰ. ΤΑς. εχ Ρίαἰς, ϑογθοη.. ἐν πύ- Οοπιρὶ. Αἰεκ. ροηῖς ροίξ τραρεδόϑην ΑἸά. 

λαις ὥδου] εν πυλαις αδα καταβησομαι (πιᾶτρ. πορευσομαι) Χ11. [πῃ ΧΙΝ. καὶ ὡς περιςερῶ]} καὶ ὡσει περιξερα 93) τού. εἰ ειε εοἰμπιδα 

Ἐά. Βοί, υἱ εἴέαπι ἰῃ Οοάϊο. φυϊδυίδαπι ρτρεπιϊτίτυν πορεύσομαι, αθοά εῖ. [“1. εχ ΡίαΙξ, δογθοπ, ὅτω μελετῶ] βστὼω μελετήσω ΧΙ], 22, 

ἰᾶτωθῃ ἀεεῖ ἴῃ Εά4. Ἀοπι. (Μ᾽ά. Νοι. Ἑάϊτ. Ῥαγ. ἴῃ 1.) ρῥγατηῖ. 23,24,26,36,41,48, 51, 86, 87, 90, 91) 93» 979 1ού» 109, 144, 147, 

πορεύσομαι ἴῃ ομαγαξξ, ΠΛ ΠΟΙ Αἰεχ, καταλείψω] ργϑτμϊῖ. καὶ 49ς. 198, 228, 233, 239, 302, 302, 406, 208. ΟομρΡ]. ΑΙά. ΑΙεχ. ουτω 

τὰ ἔτη] κα τὰ 62, 147. μελετησα 62. πιεάϊαδον Ν εἰ. 1ιΔῖ. ἐχ Ρ(αἶν. ϑογῦοβ. ἐξέλιπον γὰρ] 

ΧΙ. Εἶπα] εἰπον 62, 90, 144) 147, 233» 3908. Οὐκέτι οὐ μὴ εξελειπον γαρ 86. μου οἱ ὀφθαλμοὶ] οἱ οφϑαλμοι μου 26, 62, τος, 

Ἴδω] α οὐ 25, 49, ς1, 86, 90, 109, 3902. δκετι οὐ μη εἰδὼ (οοττ. απ 147,233: 302. τῷ βλέπειν] ἀπο τὰ βλεπειν (22. εχ οοττ.) 93. ΑἸά. 

Εάἀ,) 144. ἐπὶ γῆς ζώντων) ἐπι τῆς γῆς (Χ11. δάαϊε. ζωντων πα΄, τοὺ μὴ βλέπειν 36, 62, 90, 144) 147. 2397) 3098. πὸ ΤῈ βλέπειν με 

τηᾶγρ. [Ὁ Ὁ) 26, 49, 198, 239, 306. κα ζωντων 24) 415. 86.5Ἡ ἐπι 87, 97) 1ού, 300. Ἔ μερι, 228. (οπιρὶ. πρὸς τὸν Κύριον] α τὸν 

τῆς γὴς αὐτῶν τού. ἐπὶ τῆς γῆς ζώντων (ουπὶ ζώντων ὧὰὼ ἈΚ ' δ, 90, 147, 233. ὃς ἐξείλατό με} ὃς ἐξείλετο μὲ Χ1]1,24, 36,41, 

οδιαταέϊ. τηϊποσε) Αἰεχ. ἐκέτι μὴ 1τ"--ἰπὶ γῆς] αὶ οὔπὶ ἱπιεττηεά. 22, 48, τού, τορ, 144) 233» 302, 406, 300. ΟΟΠΡ]. κα μὲ 147. φιμὲ πιῖ- 

43, (36. υἱ νἱἀείυγ) 48, "49, 51, 62, 8ό, 90, 91, 93; 97» τού, τος, μεγίμς οῇ πηλὶ Νεῖ. 1ιλῖ. εχ Ῥίαϊς, δοσθοῃ. καὶ ἀφείλατό μου] και 

144, 147» 1908, 228, 233, 239, 302, 305) 206. Οομρὶ. ΑΙεχ. δκέτι ἀφείλετο μου ἈΠ], 22, 24, 36, 41, 48, τού, 1ορ9, 144. 233» 302, 306, 

μὴ ἴδω 151 βκετι οὐ μη δὼ 24,41. ΑΙά, ἐκέτι μὴ ἴδω τὸ ὅς. δά ἤη. 300. Οοπιρὶ. ροηὶς μου ροῖξ ψυχῆς 62, 147. τὴν ὀδύνην ψυχῆς} 

ςοὐλ. πες κίϊγα υἱάεδο ἠονείπεηι αὐδες ἱπλαδίιαπίεηι. Μεῖ. ΤΑῖ. εχ Ῥέα, Ἃοίογεπι υἱϊα πιεα. δεῖ, 1δῖ. εχ Ρίαϊτ. ϑογθοῃ. 

ϑοζθοπ. τὸ σωτήριον τῷ Ἰσραὴλ) τὸ σωτήριον τὰ Θεξ 22. ἐπὶ ͵ 

γῆς 2.1 -Ἐ ζωντων 22. ἀκέτι μὴ ἴϑω 29] ακετὶ οὐ μη ἰδὼ 54, 41. αντας ἐνιαυτες μοὺ ἐπὶ τοικριᾶν ψυχης μου 23. ρῥτγρπλῖτ, καὶ αὐτὸς 

Οοπιρὶ. ΑΙὰ. ΑἸεχ. ὀἐκέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον] οὐ μη δὼ ανϑρωπον ἐποίησεν καϑοδήγησιν τοάντας ἐνιαυτός μου. [00 ἃς ἴῃ ομαγαέξ. Γϊηοσο 

ετι μετὰ κατοικδντων 22,23, 36, 48, ξ1, 62, 90, 147. ἢς; πιῇ 5κχει. Αἴεχ. Κύριε ἅς. δὰ ἔπ. ςοπι.} Ουἱά ἄϊεαπι, σαὶ φμὶά γεοκάεδιὲ 

οὐ μη 87, τού, 233. ἤο; ηἰῇ πκετὶ μὴ, 919) 93. 97. 228, 208, 300. νελὶς σππ ἰρίς ζεεετι! ὃ Ἀκεορίἑαδο ἐἰδὲ οπῖπες ἀππος πιξος ἐη αγιαγ μα ϊμέ 

ἀκετι οὐ μη ἰδὼ ανϑρωπον μετὰ κατοικᾶντων 26. οὐ μὴ (δὼ ἀνϑρωπον ἀπίπικθ πιερ. Οεοτρ. 5αν. Μοίᾳ. περὶ αὐτῆς γῶρ!] περι ταυτῆς γαρ 

ετὶ μέτα τῶν κατοικεντῶν του; 302, 30ς. 8δὲ μὴ ἰδὼ ἀνϑρωπον ετί!Ἅ 24. γι. καὶ τού. ἀνηγγέλη σοι} ἀνηγγειλα σοι ΟἹ. τὴν 

μετὰ κατοικουντῶν 144. ἄνθρωπον) - μετὰ κατοικόντων ΟοτηρΙ. τυνοὴν] τὴν ζωὴν τοό. ἔζησα] -{- ιδου εἰς εἰρηνὴν τσιχρια μοι 23, 36. 

Ἵ μετὰ τῶν ζώντων 8ῖαν. Μοίᾳ. -᾿ εάεπι, ἤπε μετῶ, δῖαν. Οἶτοςσ. ἘΞ δου εἰς εἰρηνὴν ἡ τικρια μδ 65, 90, 1445147, 398. Ὑ εδάεπι, ἤμα 

. ΧΗ. Ἐξέλιπεν] (ΧΙ. δἀΐοτίρι. πιᾶγρ. ἐξελειπον) 49, 86, το8,2329ς, ἢ, 3ος. (ΑἸεχ. (δ χξ 'π Ἵμιαγαέξ. υηϊμοσε.) ἐζησας ιδα εἰς εἰρηνὴν πι- 

406. ἐξελιπον 22, 36, 1, 87, 93, 97. τοό,.100) 144, 147, 228, 2332, Χριᾶ μοι ΄ο9,302. Ἔ ἰδὲ ἐν εἰρήνη πικρία μὸν Οοπρρὶ. 

302, 305; 408. ΟομηΡὶ. ΑΙά. ϑίαν. ἐξελειπον (υϊ νἹάειιγ) “6. ἐξέλει- ΧΥῚΙ. Εἵλου γάρ] ἐῤῥύσω γὼρ Οοπιρὶ. Εἵλου γάρ με τὴν ψυ- 

ΤΕΣ (η ομιαγαέξ. τηΐπογε) ΑἸεχ. ἐκ τῆς συγενείας μου} απὸ τῆς συγ- χὴν] Κ᾽ 4ϊ ἐπῖπε απίπιαπι πιέαπὶ Μεῖ. Τί. εχ Ρ(ἴτ. ϑοθοῦ. καὶ 

γενείας μου τού, το9, 302, 30ς. κα ἐκ τῆς (Οπηρ. κατέλιπον τὸἋ ἀπέῤῥιψας} αἀπερρεψας 239. πάσας τὰς κ πάσας ΔΙά. τὰς 

ἐπίλοιπον] καελιπον τὸ λοιπὸν 11], 22, 24, 36,49, ς1, 62, 87,ρο,91, μαρτίας] - μου 24, 46, 36, 41, 48, 51, 62, 87, 90, 91; 93, 97» 

93» 97» 1οό, 144, 147, 108, 228, 233, 306, 308. (ὐοπηρ!. κα 23,109, τού, 109, 144) 147, 228, 233, 239, 302, 30ξ, 34ο6, 2ο8, 300. (οπηρὶ. 

239. 302, 305. καἤελειπ' ον τὸ λοιπὸν 26, 186. κατέλιπον τὸ ἐπίλο- ΑἸεχ. ρεεεαία πιέα. Ν εῖ. 1.Δῖ. εχ Ρίαϊ:. ϑούθοῃ. 

πον τῆς ζωῆς μ8] ΠΆΘΕΙ ἹΠπεῖ ΠΡΟΣ ΑἸεχ. της ζωῆς μου] κα 23; 109, ΧΥΙΙ]. αἰνέσεσί σε] - Κυριε (22. εχ οοττ.) 23. 93» 1906. ἐδὲ 

230. 392) 305. ᾿ ὠσπερ ὁτ-πήξας} καρ ὀμἑε ν Ιαδεγμαςμίεπι, φιοώά οἱ ἀποθανόντες] δὲ οἱ ἀποθνήσκοντες 40, 87, 97. 228. Οοπιρὶ. οἱ δὲ 

υβαιμεταί, ἀρήναίε. νεῖ, 1.81. εχ ῬίαΙε. ϑοΐροπ. ὥσπερ. ὁ σκηνὴν καῖα. οἱ (Πς) ἀποϑανοντες τοό. κα 1ο9, 302. εὐλογ. σῈ] α 109, 302. οἱ 

λύων] ὡσπερ ὁ καϊαλνων σκηνὴν Χ]], 22, 26, 16, αι, 48, ξι,62,86, ἐν ἄδου] οἱ καταξαινοντες εἰς λακκὸν 62, 147» 408. τὴν ἐλεημοσύνην 

87, 90, 91, 93, 97» τοῦ, 144). 1475 108, 228, 233, 239, 306, 3.58, σ5] τὴν δικαιοσυνὴν σε (36. εχ οοττ. ἃ ροϊετγϊοτὶ ΤΏ8Π}) 49. τῆν ἀλη- 

309. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. - ὡς ἱςὸς} ροηΐξ ροίξ ἐγένετο ΧΙ], 22, 24, ᾿ σειαν σου ὅ2, 147, 308. ᾿" 

26, 46, 48, 49, 51; 65, 8ό, 87, 90, 91) 93. 97, 1οῦ, 1445). 147, 108, ΧΙΧ, Οἱ ζῶντες] ρτδεπεῖτι. αλλ᾽ 248. οἱ ζῶντες δὲ 5Ιαν. πὸ 

’ 

ΧΥῚΙ. Κύριε] και εἰπὰ αὐτω και αὐτὸς ἐποιησεν καϑοδηγήσιν 



ΗΣΑΤΑΣ, 
κεῷ. ΧΧΧΥΠΙ. 

ὃν τρόπον χάγώ: ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον παιδία “ποιήσω, ἃ ἀναγγελοῦσι τὴν διχαιοσύγην σου 
Θεὲ τῆς σωτηρίας βου, χαὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν σε. μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς 20. 

Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας πρὸς Ἐζεχίαν' λάξε πιαλάϑην ἐχ 

σύχων, χαὶ τρίψον, χαὶ χαταπλιαβίη, χαὶ ὑγιὴς ἔση. Καὶ εἶπεν ᾿Εζεχίας: Ὑ8το σημεῖον πρὸς 

ἘΝ τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἀπέςειλε Μαρωδᾶχ Βαλαδᾶν ὁ υἱὸς τ Βαλαδᾶν, ὁ βασιλεὺς τῆς Βαξυλω- 
» ν. 7 Ν "“ 2 ᾿ ΝΗ ῶ Ν 

γίας, ἐπιςολὰς χαὶ πρέσδεις καὶ δῶρα ᾿Εζεχίᾳ: ἤκχεσε γᾶρ, ὅτι ἐμαλαχίσϑη ἕως ϑανάτου, καὶ 
9 7 3 93 9 ρὸ 9 ΄ μν» ρο ρὋ ΩΣ ο»Ὃ 

Καὶ ἐχάρη ἐπ᾿ αὐτοῖς ᾿Εζεχίας, χαὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν οἶχον τῇ νεχωϑᾶ, χαὶ τῇ ἀργυ- 
“΄ ν “ ΄΄ Ν᾿ "“ “ ΝΡ Ἢ 

ρίου, χαὶ τ χρυσίξ, χαὶ τῆς ςαχτῆς, καὶ τῶν θυμιαμάτων, χαὶ τῷ μύρου, χαὶ πάντας τὰς οἴχες 
ρὸ ρ " ΄ μν ’ ω; 3 ρο ρο 9 “ Ν 3 δ] ᾿ 

τῶν σχευῶν τῆς γάζης, καὶ πάντα ὅσα ἦν ἐν τοῖς ϑησαυροῖς αὐτΒ' χαὶ οὐχ ἦν ἐϑὲν ὃ ἐκ ἔδειξεν 

21. ζωῆς μου, χατέναντι τ οἴχου τῇ Θεξ. 

22. 
Ἐζεχίαν, ὅτι ἀναξήσομαι εἰς τὸν οἶκον τ Θε. ᾿ 

ΚΕΦ. 
ΧΧΧΙΧ. 

Ι. 

2 4 

2. ἀνεςῆΎ. 

3. 
9 7 ΕῚ »“. 37 » “ὁ Ν »7 ᾽7ὔ ρ Σ. " Ν [ . 

Εζεχίας ἔν τῷ οἴχῳ αὑτϑ, χαὶ ἐν σπάση τῇ ἐξεσίᾳ αὐτ, Καὶ ἦλθεν Ἡσαΐας ὃ πτροφήτης πρὸς 
ΝΣ ᾿ ’ 2 ΄ τ. Ἃ 3, ΄ " 

τὸν βασιλέα Ἐζεκίαν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, τί λέγουσιν οἱ ἄνψρωποι ὅτοι; χαὶ πσόϑεν ἥχασι 

πρὸς’ σέ; καὶ εἶπεν Ἐζεκίας, Ἔχ γῆς πὐῤῥωνεν ἥχασι πρὸς με, ἐκ Βαξυλῶνος. Καὶ εἶπεν 

Ἡσαΐας, ὙΓ εἴδοσαν ἐν τῷ οἴκῳ σου; καὶ εἶπεν Ἐξεχίας, Πάντα τὰ ἐν τῷ οἴχῳ ἼΩΝ εἴδοσαν, χαὶ 
οὐκ ἕςιν ἐν τῷ οἴχῳ μδ ὃ οὐχ εἴδοσαν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν τοῖς νησαυροῖς μου. 

αὐτῷ, ἼΑχεσον τὸν λόγον Κυρίου σαξαώς. 
Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας 

9 κι ςε 4 3 ἰωἱ 

1δδ ἡμέραι ἔρχονται, καὶ λήψονται πάντα τὰ ἐν τῷ 
»» λὦο ’᾽ : ε 7 δ Δ ρ᾿ ες », ͵ 9 ἰωὰ Φ 9 98. 

οἴκῳ σδ, καὶ ὁσὰ συγήγαγον οἱ “Πατέρες σδ ἐως τῆς ἡμέρας ταύτης, εἰς Βαξυλῶώνα ἥξει, χαὶ ἐδὲν 

ἃ, πλαᾶσον 26, 91. 

γὰρ τῆς σήμερον] ἀπὸ γὰρ τὰ νῦν Οήρεη. 1. 2776. ἃ ἀναγγελξσι] 
και του αναγίειλαι ἈΠ. ἐνὶ" ἃ ἢ ἀαγαγἴελει 36, 48, 62, 9ο, 144, τ47. 

233, 398. Οτίρεη. 1. οἷ(, ἃ αναγίελλεσι οἱ. 
ΧΧ. Θεὲ] Κυριε ΧΙ], 22, 23, 24, 26, 36, 41, 48, 49. ς1, 62, 86, 

87, 90, 91, 93» 97» τού, 109, 144, 1475) 108, 228, 233, 230, 302, 
406, 308. (πρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. Αἴδδη. 1. 372. Οδογρ. δῖαν. οπιὶμε 

ψεῖ. 1᾿. εχ Ρία!ε. ϑούθοθῦ. τῷ Θεξ] ργβπηῖτι, Κυρίου 26, 40, Ἴορ, 
302... 1 ἡμὼν 93. Κύριε τὰ Θεᾷ μα τού. δεὶ πιεὶ Νεῖ. [,Δἴ. εχ 
Ῥίαῖι. ϑούθοηῃ. 

ΧΧῚ. τρὸς ᾿Εζεκίαν)] κ243. λάξε ταλάϑην] λάδε κύριε παλά- 
ϑην ϑϊιν. Οἴτορ. α τϑαλάϑην δῖαν. Μοΐᾳ. ἐκ σύκων] α εκ 23, 36, 

48, ξι, 87, 90, 91, 93», 97» 104, 147), 228, 233, 308, 300. (ομηρὶ. 

καὶ τρίψον] καὶ τριψαι 65, 147. καὶ κατάπλασαι] -Ῥ τὸ ελκος 
(πιαγρ. [00 ΧᾺ) Χ11. -Ἐ ἐπι τὸ ελχὸς 22, 235 36, 48, ς:, 62, 90, 93» 
100) 233, 3029 30ς, 308. (ΑἸεχ. ΠΙΒ ᾿ς ἴῃ οἤαγ. πηηογε.) καὶ καΐα- 

και χκατασπασαι τοῦ. 

κος 147. ἊΣ καὶ ϑῖαν. Οἴτορ. 

ΧΧΙΙ!. τᾶτο σημεῖον) τᾶτο τὸ σημεῖον 22, 36, 40, 62, 86, 90, 91) 97» 

104.) τού, 109, 144, 147. ι9β, 2333, 239, 302, 408. ΑἸεχ. τοῦτο δὴ 
τὸ σημεῖον 41. τί τὸ σημεῖον (οταρ. τυρὸς Ἐζεκίαν] α ΧΙ, 22, 

23, 245. 26, 16, 48, 49, ξ1, 62, 86, 87, 90, 93. 979, 104. Ιού, 109, 

144, 147. 108, 228, 233. 239; 302, 30ς, 3206, 308. (οῃῃρί. ΑἸεχ. 

εἰς τὸν οἶκον] ἐπὶ τὸν οἶκον τοό. τῇ ΘΕε5] ργαπηῖτ. Κυριου ΧΙ], 40, 
8ό, τοϑ, 239, 3ο6. Αἰεχ. Οεοτρ. δῖαν. Οἷἶγορ. Πῖο ἀεβοὶξ οοάεχ 24. 

και καταπασσαι ἔπι τὸ ἐλ- 

Ι. ὠπέξειλε Μαρωδὰχ)] απεςειλε Μαιωδαχ (Χ11. πιᾶγρ. Μερω- 
δαχ} 97» 104. 198, 228, 300. ΑΙά. αἀπερςεελε Μεωδαχ 41,91. ἀπέ- 
ςσειλε Μαιωδὸχ Οοπιρί. Βαλαδὰν 131. (Χ1]. «ἀάϊε, ἴῃ πιᾶγρ. (Ὁ κ) 

26, 41, 49. 86, 8), 091) 97. 104) τού, 1ο9, 1985) 228, 233, 239» 302) 

406, 2099. (οιηρὶ. ΘεοΓρ. δ[᾽αν. Οἴἶτορ. δδθεῖ ἰπ οδαγϑέξ, πηη. ΑΙεχ. 

ὃ υἱὸς τῷ Βαλαϑᾶὰν] νιος τὰ Αλαδαν 111. ὁ υἱος τα Λααδαν Χ]1], τού, 

230, 306. ἔς, ἤπε ὁ, 26. κα ὁ 22) 36, 40, 62, 86, 9ο, 93, 100, 144» 
147. 198, 233. ΑΙεχ. ϑ8ἷδν. Οἷἶτορ. υἱὸς Λααδαν 41, ο1,) 975 104, 
.“28, 200. Οοπρί. υἱος Λαδὰν 87. ὃ υἱὸς τ Λααδὰμ, Θεοῦ. ὁ 
βασιλεὺς] βασιλέως το Οοάϊοες ϑεγρί!. ὁ βασιλεὺς τῆς Βαξυλωνίας] 
ὃ βασιλευς Βαθδυλωνος 22, 93. καὶ δῶρα ᾿Εζεκίᾳ] και δωρα τω 
Εζεκια 36, 48, 51, 62, 9ο, 937 147» 233. 308. ἤκεσε γὰρ] ἤ ἤχκεσαν 
γὰρ ΑΙ4ά. καὶ ἀνέςη] -Ἑ ἐκ τῆς μαλακιᾶς 22, 36, 48, ς1, 62, 9ο, 

93» 144, 147, 2333, 308. 
1. Καὶ ἐχάρη ἐπ᾿ αὐτοῖς] κα ἐπ᾿ αὐτοῖς 109, 202. 

Ἔ χαάραν μεγαληὴν ΧΙ], 26, 41, 40, 86, 87, 91) 97» τοι τού, 198, 
228, 230, 396, 309. Οομρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. σεοῦρ. - χάρῳ μεγάλῃ] 

δῖαν. τὸν οἶκον] -[- τῶν ἀρωμάτων το4. τὸν οἶκον τῇ νεχωϑθὰ] 
τὸν οἰκὸν τοῦ νεέχὼν) 23. 

ἱ 

ἼΑκχϑσον] ῥγϑβ πη, νῦν Αὐπη. 1. Ατῃ). Εά, 

Ἐζεκίας 1 

τὸν οἰκὸν τοῦ σεχωϑα 26. -Ἐ τῶν αρωμα- 

3 Ἁςμ ΄ ἐν Ν ἐε ῪΗ Ω ἰίφ ’΄ 

. οὐ μὴ χαταλείπωσιν' εἶπε δὲ ὁ Θεὸς, Ὅτι χαὶ ἀπὸ τῶν τέχνων σου ὧν γεννήσεις, λήψονται, χαὶ 

τῶν 91. τὸν οἰχὸν τοῦ ἔχωθϑᾶ 93. τὸν οἰκὸν τῶν ἀρωμάτων (τηᾶγν.) 
144, 309. τον οἰκὸν τοῦ νωχωδὰ 2390. τῇ γεχωϑὰ] ὥρια Ἐχωϑα 
αἀίοτῖρε. δ αἱ. πι. ἀρωματῶν 36. κα 5ῖν. καὶ τὰ ἀργυρίου, καὶ τὰ 
χρυσίου] Ροηϊῖ ροΙὲ τὸ μυρε ΧΙ], 26, 41, 86, 87, 91, 07. (104. οπλ Ὁ 

κῶν δηΐε τῶν ϑυμιαματων) τού, 198, 228, 230, 3ο6, 300. Οοτηρὶ. 
ΑἸεχ. καὶ τῷ χρυσίου και τὰ ἀργύριου 90, 144, 408. καὶ τῶν ϑὺυ- 
μιαμάτων) κκαι 1το4.- καὶ πᾶντας τὲς οἴκες] και παντος οἰκα 1οό. 
καὶ οὐκ ἦν ἐϑὲν] καὶ οὐκ ἣν αδὲν 6. καὶ οὐκ ἣν 49 ἕν 202. ὃ οὐκ 
ἔδειξεν] -Ἐ αὐτοῖς 22, 26, 48, 49, ξ1, 62, 86, 90; ο1, 93» 97) 104» 
τού, 147» 228, 233) 306, 308, 300. (οπιρ!ὶ. Αἰά. ΑΙεχ. Οὐεογρ. 81αν. 

καὶ ἐν σπάσῃ τῇ ἐξεσίᾳ αὐτῇ ἢ α (Χ11. μαθεῖ ἴῃ πλαγρ. {Ὁ κὉ) 26, 41, 
49, 86, τού, 198, 230) 206. Οομηρὶ. διαρεῖ {Ὁ χξ ἴῃ ομαγαέξ, σηΐποῖε 

ΑΙοχ. 

111. τρὸς τὸν βασιλέα ᾿Εζεκίαν] τρος Ἐζεκίαν τὸν βασιλεα 22, 

46, 48, ὅ2, 90, 93» 1449 147, 233, 308. α τον βασιλεα 40, 87. 91, 
97. 104. 228, 230, 306, 300. (οἴρΙ. καὶ ὶ αόϑεν ἥκασι] καὶ ποϑεν 

ἡχῆσι ξ΄, όὅ2. καὶ εἶπεν ᾿Εζεκίας] - τᾶν (ρυπί!5 ποῖαι.) 86. ἐκ 
γῆς τοόῤῥωθπεν] ἐκ γῆς μάκροϑεν 1ορ, 302,30ς. ἥκασι τρὸς 
ἤχδσι ρος μὲ 22, 48, ξ1) 62, (οο. υἱ νἱάἀεἴιγ) 147, 208, ---ἐκ Βαξυ- 
λῶνος] ροηίε Πλ{|π| Δηΐε τρος με 87, 97, 228. ΟΟΠΡΙ. 

ΙΝ. Τί εἴϑοσαν] τι εἰδον 23, 36, 41) 48, ξ1, 90, 93, 1.44. 147, 
233, 3098. τι ιδὸν ό2. ΑΙεχ. τι ιδοσαν 86, τοᾳ4. ((οπιρὶ. ἔς ἰηΐτα.) 
μᾶδ εἴδοσαν} μδ εἰδον᾽22, 23, 36, 48, ξ1) 62, 90, 93, 144, 147» 233» 
4208. μα ιδοσαν 302. ΑΙεχ. καὶ ἐκ ἔριν] τ πρᾶγμα 22, 36, 48, 
ξ1) 62, 90, 93», 144» 147, 233, 308. (ΑΙεχ. ὯΡ Χ) ὃ οὐκ εἴδοσαν] 
ὃ οὐκ εἰδὸν 22, 23.) 36, 48, ς1,) 62, 90, 93, 144. 1479 233, 308. ὃ εχ 
ἰδοσαν το9,302. καὶ τῶ ἐν τοῖς ϑησαυροῖς μου] και ϑησανροὺς μου 
εἰδοσαν 41. 

ΝΥ. Ἡσαΐας αὐτῷ) ττ. ΧΙ], 22, 26, 36, 48, 62, 86, 87, 90, 91, 

93») 97» 104, Τοῦ, 144, 1479. 228, 233, 308, 200. (πρὶ. ΑἸεχ. 

σαξαὼϑ)] -Ε ὃν ἐλάλησε 

πρός με. ὙΓεοάοτεῖ. 11, τούρ. 

ΝΙ. Ἰδὲ ἡμέραι ἔρχονται] -- λέγει Κύριος 26, 36, 40, 86, 87,91, 
97, 104, τού, 228, 233) 230, 306, 300. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 81αν, Κξεεε 

ἄϊος φεπίμπὶ, ἀϊοἰ Ἰοπείπες Ἑδουπά. Ηδγη. καὶ λήψονται] εἰ αεζε- 

γέμα Ἑαουπά. Ηετπ. καὶ ὅσα συνήγαγον) καὶ οσὸν απαξ συνηγα- 

γον 13 Οοὐΐςεβ ϑεγρὶ. καὶ ἐδὲν] καὶ ἐδ᾽ ὧν τοό. καὶ ἐδὲν ὅτο. δὰ 
βη. ςοη,.} ἐξ πομ πρενὸς μοόμῇ “θτν, φμόηι εἰ κὶ! Τοπιίπς. Ἑδοπῃά. 

Ηετγη. καὶ ἐδὲν οὐ μὴ καταλ.} καὶ οὐ μὴ καταλ. ἐδὲν ΑΙεχ. οὐ 

μὴ καταλείπωσιν] εὶ μὴ καταλειφϑη 22) (48. ἴοτ. κατελειφ9η) ςι, 62, 
99, 93, 144» 147, 233» 308. οὐ μὴ καταλείψωσιν 41, 495 104, 300. 

(οπιρὶ. οὐ μη καταλειψεσιν 87, 97. 228. ΑἸά. καὶ οὐ μη κατα- 

λιπωσιν τορ, 302. Τμοοά. ]. οἶξ, εἶπε δὲ ὁ Θεός} , δὲ ὙΓπεοά. Ι. εἶτ. 

ΝΙΙ. Ὅτι καὶ] α και (ςτ. ροῆεα πάάϊ.) 93. Ὅτι καὶ--- ψεννή- 

---᾿. 



ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ͂ΤΕ «᾿ραχαλεῖτε τὸ 

ΗΣΑΊΑΣ. 

Ν 
μ᾿ ων ’ὕ ΡΦ 77 ᾿ 

ποιήσασι σπαδοντας ἐν τῷ οἴχῳ τὸ βασιλέως τῶν Βαδυλωνίων. 

ΚΦ. ΧΧΧΙΧ. 

Καὶ εἶπεν Ἐζεκίας Ἡσαΐᾳ, ᾿Αγα- 

ϑὸς ὃ λόγος, Κυρίου, ὃν ἐλάλησε" γενέσϑω δὴ εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη ἐν ταῖς ἡμέραις μου. 

δ 

Ἱερεσαλήμ, παρακαλέσατε αὐτὴν, 

ὅτι ἐδίξατο ἐκ χειρὸς. Κυρίου διπλᾶ τὰ ἁμαρτήματα αὑτής. 
ρβὰ τον ΘΟ ΨΕΝΙ 

μάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιῆτε τὰς τρίδους τ Θεδ ἡμῶν. 

σεται, καὶ πᾶν ὅρος καὶ βενὸς ταπεινωθήσεται" 

τραχεῖα εἰς πεδία. Καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα Κυρίου, 

Φωνὴ λέγοντος, Βόησον' χαὶ εἶπα, "ἰ βοήσω; Πασὰ σὰρξ χόρτος, 
ρο [γ 3 ΄ 

Θεβ, ὅτι Κύριος ἐλάλησε. 

γ λαὸν μου, λέγει ὃ Θεός. 
3 ’ ε 

ἥν Δ ὦ Ἷ 9. 5 ς ε ΄ 

ὅ1ι ἐπλήσϑη ἢ ταπείνωσις αὐτῆς, λελυται αὐτῆς ἡ ἀμαρτία, 
Ἱερεῖς λαλήσατε εἰς τὴν χαρδίαν 

Ν ἊΨ 3 “2 ἢ ε 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοι- 

Πᾶσα φαράγξ πληρωϑή- 

Νῃ., ἯΝ νὴ 2 ρ ν ε 

χαὶ ἔςαι ππάντα τὰ σκολιὰ εἰς εὐϑεῖαν, καὶ ἢ 
ΝὋΨ Ῥὸ ᾿Ν Ν ,᾿ »" 

χαὶ ὄψεται σᾶσα σδρξ τὸ σωτήριον τῷ 

ε 3 ΄ ΄ Ν Ὰ»ν»ν 2 ῳ» ἢ Ν Ν 

καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνϑος χόρτου. Ἐξηράνϑη ὁ χόρτος, χαὶ τὸ ἄνϑος ἐξέπεσε, τὸ δὲ 
3 

ῥῆμα τῇ Θεδ ἡμῶν μένει εἰς τὸν αἱ ὥνα. Ἐπ᾿ ὅρος ὑψηλὸν ἀνάξηϑι ὁ εὐαγ[ελιζόμενος Σιὼν, ὕψω- 

σον τῇ ἰσχύϊ τὴν φωνῆν σου ὃ εὐαγ[ελιζόμενος Ἱἱερουσαλήμ" 

πόλεσιν ᾿Ιόδα, ᾿Ιδὲ ὁ Θεὸς ὑμῶν, ᾿Ιδὸ Κύριος" Κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται, χαὶ ὁ βραχίων μετὰ 

σεις δες ἐς Μὲς ἐμὲ, φμὲ ῥγοσεάεηξ ἐπ ἐξν φμος ξεέπεγαδὶς Ἑδουηά. 

στ. ἀπὸ τῶν τέκνων σου] - οἵτινες ἐξελεύσονται εκ σου (Χ]]. 

πρᾶγρ,. ΤᾺ ἈΚ) 23, 104, 302, 305. “τῶν ἐζξερχομενων ἀπὸ σου 223, 

26, 48, ξ1, 62, 00, 144» 1479 233» 4038. -ἔ τῶν ἐρχομένων απὸ σου 

93. ἀπὸ τὰ σπέρματός σου Οήρεη. 1. ὅς 7. ἀπὸ τῶν νίων σου τῶν 

ἐξερχομίνων ἀπὸ σὰ ̓ Αδήλε ἴῃ (αῖ. Νίς. ἴοπι. ἴ. Ρ. 446. ὧν γεν- 

γήσεις} ὧν ἐγέννησας 111, Χ]11, 26, 41) 49, 51, 86, 87, 97. τοό, 228, 

Ὃ 

2ού, 309. Οοπιρὶ. ΑἸά. καὶ ὧν ἐγέννησας οι. ἃ γενήσονται ἔκ σοῦ» 

ἃ σὺ γεννήσεις ΑἸτη. 1. ΑΥη,. Εά, ἃ γεγίννηκας ϑῖαν. Μοίᾳ. λή- 

ψονται) Ἢ πὸ σε ᾽᾿Αδήλου ἴῃ Οαϊ. Νὶςο. 1. εἶ. «αἀὐάμεεπίωγ Ἑδουπά. 

στ. καὶ ποιήσ. σπάδ.] εἰ ἐτεπὲ σαπμεϊ Ἑδουπά. Ηξεγπ. τοῦ 

βασιλέως] κα τῇ Ὑποοάοτεῖ. 1. οἶς. τῶν Βαξυλωνίων] λα τῶν 62, 147. 

᾿Αδήλου ἴῃ Οαϊ. Νῖς. 1]. οἷ. Βαβυλῶνος Οπρεη. 1. εἶτ. 

ΥΠΙ. Ἐζεκίας Ἡσαΐᾳ} τ. Οοπρρὶ. Ἡσαΐᾳ} πρὸς Ησαιαν 

ΧΙ], 22,23, 26, 36, 48, ς1, 62, 8ό, οο, τοό, τος, 144; 147: 108, 233, 

230, 302, 3ος, 306, 308. Αἰεχ. [ιΠπἼπ. Μ'. Ρ. 230. ἐλάλησε] ελα- 

λησας Οοιμφί. γινέσϑω δὴ] δὴ 7υϊίη. Μ. 1. οἷν. Αὐτὰ. τ. Ατῃ. Ἐὰ. 

1. Παρακαλεῖτε---Ἱερεσαλὴμ, ἴῃ. οοπ. ἴεᾳ.] καὶ τταραχαλεῖτε τὸν 

λαὸν, ἱερεῖς λαλήσατε εἰς τὴν καρδίαν Ἱερουσαλὴμ 7υδίη. Μ. Ἰος. οἶξ, 

τὸν λαόν μου] λαός μου (οπιρί. λέγει ὁ Θεός] λεγει Κυριος 11]. 

Θεοῦ. λέγει Κυριος ὁ Θεος 147.396. -Ἐ ὑμῶν Οοπιρ!. α Οοηίι. 

Αροΐξ. 110. ᾿ϊ. ςαρ. τς. ΟΒεγίοίε, 1. 743. εἴ αἱ. ργαενηῖτς. ἱερεῖς 5[αν. 
Οἴἶτορ. ' 

11. Ἱερεῖς λαλήσατε) μαδθεῖ ιερεις {1 “Ὁ 22, 48. ΑἸεχ. κα ιεβεῖς 
51. 81ν. Οἴἶτορ. τοαρακαλέσατε--- ἁμαρτία} κα οὐπὶ ἱηϊεττηεά. 

Ομγίοῖι. 1. τ. παρακαλέσατε αὐτὴν] ταρακαάλειτε (οτη Ὁ αὐτὴν) 

56. ταρακαλειτε αὐτὴν 239, 306. ργαπιτί. καὶ Τυδίη. Μ. ἰος. εἶς, 
Αγ). :. Απη. Εά. ὅτι ἐπλήσϑη] οτι ἐγεπλησθὴ 22. ἡ ταπεί- 
γωσις αὐτῆς] α αὐτῆς Ατηϊ. 1. Αγπι. ΕἘά. λέλυται] -Ὁ γὰρ 90. δὲ- 
δυται ((οτίλῃ Δ ρὲ ετογεηι ρτὸ ὑποΐδ]ὶ Δ ροῆϊο) 3.08. ὅτι ἐδέξατο) 

τα ὅτι φό. οτε δέξατο οι. ὅτι δὲ ἐδέξατο (Οηρ]. ᾿ διπλὰ] α Ογηῖ!. 

Αἰεχ. ᾿. 62ς. ὡμαρτήματα αὐτῆς} α αὐτῆς 97, 228. 
. ΠΙ. τὴν ὁδὸν] τὰς ὁδὲς Τυη. Μ. 1. οἶς. Ογπ}}]. ΑἸοκ. 111. 494. 

εὐθείας] ργαπηῖτι. καὶ Αττη. τ. Ατγπι. ἘΔ. ποιῆτε] τοιειτε 409 ς 1» 
ό2, ρο, 147. Οοπιρ!. Α]4. 7υτη. Μ. 1. οἷϊ. ΟἸεπι. ΑΙεχ. ρ. 6. τὰς 

τρίθους} ῥγοεγηῖτι. δια τὴς αδατε (ΧΠ. τηᾶγρ.) 62, τ44, 147. 308. 
τὰς ὁδὰς. ΟἸετα. ΑἸεχ. 1. οἷϊ, 

300. Οοπρί. Οἡρεη. ἱν. τς. (ΟΕ, ἱν. 126. εἴ αἰ.) ΟΒιγίοί νἱ!. 142. 
Ογήῖ!!. ΑἸεκ. ἷν. όο. εἰ α]1. Κυρίου ΟἸεπ). ΑἸεχ. 1. οἷξ, 

ΙΝ, ταπεινωθήσεται) ταπεινωθήσονται 48, ὅ2,0ο. τᾶντα τὰ 
σκολιὰ} α πάντα 52, 23, 93. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ευΐερ. Τεπ,. Ἐνδηρ. Ρ. 
428. Ὑπεοάοτεῖ. '. 628, 808. ργανα Ἡϊεοη. εἰς εὐθεῖαν] εἰς ευϑεία 
225) 48. Οοπιρὶ. εἰς εὐϑεῶ 36, 62, 90, 144, 142. καὶ ἡ τραχεῖα] 
καὶ αἱ τραχειαι φο, 93, 104, τού, 144. Ἐυΐεῦ. 1. οἷς. ΑἸπτῃ. 1. Απῃ. 
ἘΔ. Θεογρ. δῖαν. εἰς πεδία] εἰς οδες λείας 1ΠΠ|, (ΧΙ. τηᾶῦρ. υἵ ἴῃ 

Ἐά.) 26, 36, 49, 86, 87, 91, 93» 97. 104, 106, 228, 233, 230, 3ος, 
306, 309. ΑἸά. Τυϊη. Μ. Ευΐεδ. 1. οἶς. Ογτ!!. ΑἸεχ. νοὶ. 1. ραγί. ἱ. ῥ. 

320. εἴ 4]. ΤΙ εοδοτεῖ. ]. οἷτ, (εογρ. ϑ:ᾶν. εἰς τσεδιον 22. εἰς πεδιαδα 
41τ. α1ο9. εἰς πεδία λεῖα Οοπλρὶ. 

ν. Καὶ ὀφϑήσεται-- Κυρίου] να τη). 1. - Ὁ ἡ δόξα Κυρίου] ἡ δόξα 
ἴζυριῳ Ογη}}. ΑἸεχ. ν. 380. , 4 Ψ Ἂς δ ΄ ᾿Ν 

τὸ σωτήριον τῈ ΘΕΞ] τὴν σωτηρίαν τὴν 

. τῷ Θεξ ἡμῶν] τε Θεὲ υμὼν 26. αὐτὰ 

Ἰδὲ ὁ Θεὸς ὑμῶν] Ὁ15 (ορι. τοβ. 

᾿ παρὼ τὰ Θεξ ἡμῶν ὙΠεοάοτεῖ. 1]. 1607. 

ΨΙ. καὶ εἶπα] και εἰπὸν 36, 48, ς1», ὅ2, 9ο, 93, 144, 147, (233. 

αἵ νἱἀεῖατ) 208. Τυδίπ. Μ. ἰος. εἶ. πᾶσα σὰρξ] ργαπιῖι, οτι 4. 

χόρτος] ῥγεεπιῖτι, ὡς 36, 49. Οἥξεη. ἱ. )χ26. Β4Π]. Μ. ἱ. 41. 11. χό4. 

(Οξ. . 1ς7.) Ογη!!. ΑἸεχ. νοΐ. ἷ. ρατῖ, 11, Ρ. 407. εἴ αἱ. χόρτον 147. 

δόξα ἀνθρώπου] δόξα αὐτῆς Οήρεη. 1. εἶς, εἴ αἱ. 

ΨΠ11. ᾿Ἐξηράνθη---ἐξέπεσε] καὶ ὁ μὲν χόρτος ξηραίνεται, τὸ δὲ ἄν- 

ϑος καταπίπ)ε. ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. 559. Ἐχβοσαίηπι βσπεσι, εἰ οφολεδϊε 

380: ἐμ... Οἷα {ρίγιιις Τοπιϊπὶ (ιβαυϊ! ἱπ ἐο. Κετε ζπμημι οἱ ρορυΐως 

ἦβε. Αταν. Ἐά. εἰ ἂς ἔετε Θθοσρ. καὶ τὸ ἄνϑος] - αὐτῷ Τιπη. Μ. 

1. εἶς, Ὑοοάοτεῖ. ἱ. 824.- ἐξέπεσε] -ἰ- οτι πνευμῶ Κυριου ἐπνεὺυσε εἰς 

αντοὸ αλήϑως ομοιος χόρτω ὁ λαος. εξηρανϑὴ ὁ χορτος καὶ τὸ ανῶος 

ἐζεπεσεν 22, 36, 48, ςι. ἢς, ηἰῆ εἰς αὐτον ἀληϑως ομοιως, 62, 147. 

-Ἐ οτι πνευμα Κυριξ ἐπνεῦσε εἰς αὐτο, ἄληϑως (τ. αληϑὸς) χόρτος ὁ 

λαος, ἐξηρανϑὴ ὁ χορτος, ἐξέπεσεν τὸ ανϑος 23. -ἴ οτι πνευμὰ Κυριεξ 

ἐπνευσεν εἰς αὐτον. ὡληϑῶὼς ομοιος χόρτω λᾶος. ἐξηρανθὴ ὁ χορτος. τὸ 

δὲ ανϑος ἐξέπεσε οο. -ἰ ὁτι τνευμῶ Θεξ ἐπνεῦσεν εἰς αὐτο, αληϑὼς 

ομοιος χορτος ὁ λᾶος, εξηρανϑὴ ὁ χόρτος και τὸ ((εσ. ὁ) ανϑος ἐξέπεσε . 

93. Ἔτι ὥνευμα Κυριου ἐπνευσε εἰς αὐτο, ἀληϑως γᾶρ χόρτος ὃ 

λαος. εἐξηρανϑὴ ὃ χορτος, ἐξέπεσε τὸ ανϑος (109. ἴοτ. ὁ ανϑὸος) 3ος. 

-Ἐ ελάεπ), ἥης ἐζεπ. τὸ ανϑος, 392. -Ἡ οτι τνευμα Κυριὸν ἐπνεῦσεν 

εἰς αὐτον, ἀλήϑως ομοιος 'χόρτω λᾶος, ἐξηρανθὴ ὁ χορτος 144. ἐξεπε- 

σᾷς οτι ὥνευμα Κυριξ ἐπνευσὲεν εἰς αὐτον, αἀληϑως ὁμοῖος χορτω λαος. 

ἐξηρανϑη ὁ χορτος τὸ δὲ ανϑος ἐξέπεσε 208. -ἰ ὅτι πνεῦμα Θεᾷ ἔνε- 

φύσησεν ἐν αὐτῷ ἀληϑὼς ὁ χόρτος ἐςὶν ὁ λαος, ἐξηράνθη ὁ χόρτος, ἂν- 

ϑος ἐξέπεσεν Οοτρί. -“ ὅτι τονεῦμα ἔπνευσεν εἰς αὐτό. ἀληϑῶς χόρ- 

τος ὃ λαός: ἐξηράνθη χόρτος, ἐξέπεσε τὸ ἄνϑος ((αὉ κὰκ ἴῃ οδιαγ. πη.) 

Αἰεχ. τὸ δὲ ῥῆμα] ἀλλὰ τὸ ῥῆμα ΟἸεπ). ΑἸεχ. 1. εἶτ, ὁ λόγος 

Αἴδδη. ἷ. 35). τῇ Θεξ ἡμῶν] Κυριου 36, 48, ς1, 62, 90, 144) 147, 

233, 308. Τυπίη. Μ. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. εἷς. (ΟΕ Ρ. 648.) Βαϊ. Μ. 1]. 

434. ΟΒιγίος. ν- τοϑ. τὰ Κυριου 93. Οήρεη. 1. οἶϊ, Αττη. τ. Απῃ. 

ΕΔ. κπμὼν το8. μένει] μενεῖ “6, τοϑ. ' 

ΙΧ. Ἐπ᾿ ὅρος ὑψηλὸν] ἐπ᾿ ρους υψηλον τού. ἐπ᾿ ὄρους ὑψήλου 

Ταθίη. Μ.1. εἶς. Ογεῖ!!. ΑΙοχ. ἵν. ςορ. Ῥγϑοπηῖῖ, τάδε λέγει Κύριος σα- 

ξαὼϑ'᾽ Ογτη]]. Αἰεχ. ν. 378. τῇ ἰσχύι] εν ισχυι ΧΠ]. εν τῇ τσχνει 

(Άς) 41. σα ὅ:, 147. ἐπ᾽ ἰσχύϊ σου Ογτ]}. ΑἸεχ. 11. τ4ς. ὑψώ- 

σατε] ἰσχύσατε ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. ἵν. 887. ὑψώσατε μὴ φοξεῖσϑε]) ὕψω- 

σαι μὴ φοξδξ Οομρ]. ἐκχαίνα, ποὶὶ επιεγε. Ἡϊετοι. μὴ φοξεῖσϑε] μη 

φοθησϑε τι. εἶπον ταῖς πόλεσιν Ἰώδα} α Ογη!!. ΑΙεχ. ἷν. ςορ. 

ὁ Θεὸς ὑμῶν] ὁ Θεος ἡμῶν 26, 49, 

ςι,) 62, 97, 104, τού, 109, 147, 228, 302. ΟΥΠῚ]. ΑΙοχ. 1. 83:1. εἰ αἱ. 

Απη. 4. Οεθοζρ. 

Χ. ᾿Ιδὲ Κύριος---ἔρχεται} Κύριος ἰδ μετ᾽ ἰσχύος ἔρχεται Τυϊέμ. 

Μ. Ρ. 240. Ἰδὲ Κύριος" Κύριος] ἰδὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν" ἰδὲ Κύριός Ὠϊ- 

ἄγπν. ἀε Τ πη. Ρ. 411. ρος οπείπως Ῥεμς Ἡϊετοι. . Κύριος μετὰ 

ἰσχύος] λ Κυριος ΧΙ], 22, 36. 41, 48, 49,9 ξ1, ὅ2, 86, 87. 90, 91, 97, 

τοᾷ, 1ού, οὐ, 1449 147, 198, 228, 302, 3οό, 208. (οπηρὶ. 54ν. 

Οἴἶϊτος. μιδθεῖ Κύριος ἱπ οἰαγαᾶ. πὐϊθοσα ΑἸεχ. καὶ ὅ. βραχίων} 

-Ἐ αὐτα 22, 36, 48, ςτ, ὅ:, 86, 9ο, 93; 144; 147.233. (ΑἸοχ. [00 Χ) 

Ογτῖ!!. ΑΙεκ. ἵν. 46. μετὼ κυρίας] μετὰ κυρείως 22) 41, ς1) 90, 

το4, τορ, 302, 3098. Ὠίάγπι. ἀς Τιη. ἰος. οἶς, Ογ1}}. ΑἸεχ. 1]. ς 72. 
μετὰ κυριειας 86. μετὰ εζεσιας (εχ οοττ. 80΄ αἱ. π,} 91. -{- ἔρχεται 

ὑψώσατε, μὴ φοξεῖσϑε" εἰπὸν' ταῖς 

Ι. 2. 



ΗΣΑΙΑΣ. 

κ ΕΦ. ΧΙ, 

18. 

τ γ᾽) ἈΝ ες ῪΗΝ 9 “Ὁ 3 9 “Ὁ Ν, Ἀν» 2 ΄ 9 “Ὁ 

ι1. ἀυρίας" ἰδὲ ὁ μισϑὸς αὐτῇ μετ αὖὐτϑ, χάϊ τὸ ἔργον ἐναντίον αὐτϑ, 

ι2. ποίμνιον αὐτϑ, χαὶ τῷ βραχίονι αὐτϑ συνάξει ἄρνας, καὶ ἐν γαςρὶ ἐχέσας π᾿“αραχαλέσει. Τίς 

13. 

14. 

5 

ι6. 

17. 

10. 

20. 

21. 

22. 

᾿ χηΐηογε.) -Ἑ αὐτῷ Ογη!], ΑἸεχ. ἵν. ζορ. ϑ8[αν. 

ΟΣ ν γ81. εἴ 4]. 

Ως ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ 

ἐμέτρησε τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸν ὁραγὸν σειϑαμῆ, χαὶ πᾶσαν τὴν χῆν δραχΐ, τίς ἔςησε τὰ ὅρῃ 

ςαϑμῷ, χαὶ τὰς νάπας ζυγῷ; Τίς ἔγνω νϑν Κυρίου ; καὶ τίς αὐτῇ σύμξελος ἐγένετο, ὃς συμξι.-- 

δᾷ αὐτόν; Ἢ «ρὸς τίνα συνεξαλεύσατο, «αὶ συνεξίξασεν αὐτόν; ἢ τίς ἔδειξεν αὐτῷ χρίσιν; ἢ 
ὁδὸν συνέσεως τίς ἔδειζεν αὐτῷ: Εἰ πάντα τὰ ἔϑνη ὡς ςαγῶν ἀπὸ τάδου, χαὶ ὡς ἑοπὴ ξζυγξ 

ἐλογίσϑησαν, ὡς σίελος λογισθήσονται ; 
΄ », 

ὋὉ δὲ Λίξανος οὐχ ἱχανὸς εἰς καῦσιν, καὶ ππάντα τὰ 

τετράποδα οὐχ ἱκανὰ εἰς ὁλοκάρπωσιν, Καὶ «τάντα τὰ ἔϑνη ὡς ὅδέν εἰσι, καὶ εἰς ὅθεν ἐλογίσθη- 

δσαγ. Τίνι ὡμοιώσατε Κύριον ; χαὶ τίνι ὁμαιώματι ὡμοιώσατε αὐτόν; Μὴ εἰκόνα ἐποίησε τέκ-- 
Ε ΄ ΄’ ’ὔ ᾿ : ΄ ᾿ 

τὼν, ἢ χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον πτεριεχρύσωσεν αὐτὸν, ὁμοίωμα χατεσχεύασεν αὐτόν; »“- 7 
Ξυ- 

,, 35» 93 74 4 Ν ἰαι ΄’΄ ᾿δὲ Λ . 35 “ 39 "" ΝΟ Φ0{Ρ: ἙΝ 

λον γὰρ ἄσηπ]ον ἐχλέγεται τέχτων, χαὶ σοῴως ζητήσει ὅπως ςῆσει εἰκονγὰ ἄυτδ, χα! τινὰ μὴ σα- 

λεύηται. Οὐ γνώσεσϑε; οὐκ ἀχέσεσϑε; οὐκ ἀνηγγέλη ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν; ἐκ ἔγνωτε τὰ ϑεμέλια 

τῆς γῆς; ὋὉ χατέχὼν τὸν γῦρον τῆς γῆς, χαὶ οἱ ἐγοικᾶντες ἐν αὐτῇ ὡς ἄχρίδες" ὁ ςῆφας ὡς χα- 

43. μάρον τὸν ἀροὶνὸν, χαὶ διατείγοςς ὡς σχηνὴν κατοικεῖν. Ὃ διδδς ἄρχοντας ὡς ἀδὲν ἄρχειν, τὴν δὲ 

{ιμθη. Μ. Ι. εἰξ. 
ἐν τῇ χειρὶ αὐτῇ, ὠποδᾶναι ἑκάτῳ κατὰ τὸ ἔργον αὐτῇ Οήρεπ. ἷν. 256. 
ὁ μισϑὸς αὐτῷ} α αὐτῷ Τυξζίη, Μ. 1. εἴς. καὶ τὸ ἔργον] -Ὁ ἑκαςου 
“2, 36, 48, 49. ξ1, 62, 90, 93» 144, 147, 308. (ΑΙεχ. 1 Χ ἴῃ οδιᾶγ. 

ἐναντίον αὐτῇ} πρὸ 
προσώπου αὐτϑ. Ὠλάγπι. ἐς Ὑτΐη. 1. οἷ. ἐνώπιον αὐτῷρ Ογτ]}]. ΑἸεχ. 
Ἰ. εἷς. εἴ α΄... ΕΝ 

ΧΙ. Ὡς ποιμὴν ποιμανεῖ} ὡς ποιμὴν τοιμαινεε 4φς. καὶ τῷ] 
καὶ ἐν τῷ ΕυέεΡ. Πεπι. Ενδηρ. Ρ. 89. καὶ τῷ βραχίονι ὅτε. δὰ ἔπ. 
ςοτ1.} εἰ ἐπ ὀγαεἠϊα {μο ερηστεραὐὲξ αρπος, ἐἢ ἐπὶ ἥαμ μιο ρογ!αὐΐ!ς εἰ »γα- 
ξπαπῖες εοη(οἰα αν. Ἡΐετοῖ. καὶ τῷ βραχίονι αὐτῷ] κ αὐτῇ Τυϊῃ. 
Μ. 1. εἶ. συνάξει] συλλέξει ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. το). συνάξει ἄρκας] 
“Ἑ καὶ ἐν τῶ κολζω αὐτε βαςασει (22. (Ὁ 3.) 36, 48, ς:, 90, 144, 

233, 302, 308. (ΑΙεχ. οὐπὶ ἐν τῷ ὅζα. 00 δας ἴῃ οδμαγ. πλῷ.) -Ἐ εὰ- 

ἀεῖω, με ἐν, 62, 147. -Ἐ εαάετη, πἰῆ βαςασαι, 93. “Ἐ εαάρφῃ), ἤπε 

τω, 3ος. -Ἐ καὶ εν κολπὼ αὐτα βαγαζει, τος. καὶ ἐν γαςρὶ, ἐχά- 
σας] κα και (23. ἴογ. ἐγγαςρι) τού. ΑΙεκ. καὶ τὰς ἐν γαᾶςβι ἐχῦσας 

36, 48, ξ1, 62, 9ο, 93, 144, 147, 1οϑ, 433, 308. καὶ τὴν ἐν γαςρὶ 
ἔχξδαν 7υῆη. Μ. 1. οἷ. , 

ΧΙ. Τίς ἐμέτρησε] τίς μετρήσει ΟἸεπι. ΑἸεκ. ρ.66. τῇ χρρὶ] 
ἐν χείρι εαυτε 23. “Ἐ αντὰ 36, 48, ξ1, 62. 90, 93,» 109, 144.» 147») 

233, 302, 3ος, 208. (ΑἸεχ. [00 δ ἴῃ οδαγδέξ. τηΐπογε.) ὙΠεοάοτγεῖ. ἱν. 
480. ργξιηπί, ἐκ τού. τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ, καὶ] α 8. Βαγπδῦ. ΕΡ. 
Οδιῃ. δ. τό. ΟἸεῃη. ΑΙεχ. Ι. εἶτ. (ΟΕ, Ρ. γ24.} Ογη!!. ΑΙεχ. νοΐ. ἱ, 
Ρδτί. 11. Ρ. 273. καὶ ̓ πᾶσαν --δρακί 7 α οὐπὶ ἰηϊεγπηεά, Τεοάοτει. 1. 

εἶϊ. καὶ πᾶσαν τὴν 75. κα καὶ 22, 93. 228. καὶ τίς τὴν ᾽ν 

5. ΒΑγπδΡ. ἰος. οἷ. τίς ἔφησε] τίς ἔρηκε Βα]. Μ. 111... τὰ ὅρη] 

τὰ ορια τορς 302. Οτερ. ΝΥ, 1. 29. Ογη]}. ΑἸεχ. 11,781. ἐαϑμῷ] 
Ργβηλτι. ἐν ΒΗ]. Μ. ἰοο. οἷ. ζυγῷ! ργαπιῖιε. ἐν Βδῇ], Μ. Ιος. 

οἷϊ. 
ΧΙΠΙ. καὶ τίς] ἢ τις 49, ς΄, 97. Οὐμρὶ. Ο]επι. ΑἸδεχ.. ρ. 727. 

Αἴμδη. 11. ρατῖ, '. Ρ. 11. Εὐὲερ. Ῥτγερ. Ἐναπρ. Ρ. 688. Ογτὴ]. ΑἸεχ. 
αὐτῷ σύμξελος] ττ. ΧῚ], 41. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ἃς 

συμξιξᾷ αὐτὸν] ὃς συμξιδασει αντον (Χ1]. πηᾶγρ.) (22. εχ σοττ.) 23. 
46,41, 49» ξ1, 87, 9ο, 935 97. 1οὔ, 108, 228, 233. (οπηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. 

Τυδίη. Μ. Αἴμδη. Ὑμεοάοτει. 1]. εἰς, ὃς συμδιξασει αὐτὼ τορ, 302, 

40ος. ὃς συμξιξα αὐτῶ 147. φαῖὶς ἀἰρσκίξ ἐμπὶ ἢ Ηἱετοῃ. 
ΧΙΝ. Ἢ πρὸς τίνα] καὶ προς τινα 147. κα πρὸς (οπιρ. Ἢ 

πρὸς τίνα---αὐτὸν] α' οὐπὶ ἰπίεγπιεά, τού. καὶ συνεξίξασεν αὐτόν] 
Ργϑτηΐϊῖ. ἢ 228. εἰ ἰηβνκχὶρ ἐἰωσι ἢ Ἡϊετοη. ἢ τίς ἔδειξεν] ἢ τις 

εδιδαξεν 399. κα ἢ δίαν. Οὗτος. τίς ἔδειξεν αὐτῷ 29] -{ ἢ τις προ- 
ἐδωκεν αυτω, και ανταποδοϑησεται αὐτὼ 26, 40, 86, 90, τοφ τού, 233; 
230, 3ο6. Αἰεχ. Οοτρ. δϊαν. τις παρέδωκεν αὐτω καὶ ονταποδοϑη- 
σεται ἀυτω, 36. τις εἐδωκεν αὐτω, ἡ τις προεδωκεν αὐτω, και ἀνταπο- 
δοϑησεται αντω 87) ΟἹ, 198. ΑΙὰ, ἢς, πῇ παρεδωκεν, 97. 228, 300. 

τίς ἐγνώρισεν αὐτῷ 7υδίπ. Μ. 1. οἷς. 
ΧΥ. Εἰ ̓πάντα---κάδου] ὡς γαγὼν ὠπὸ κάδου πάντα τὰ ἔϑνη 

ἐναντίον αὐτῷ ΟΒεγίοι ἱ. 4ς7. (ΟΚ, χί. 26. εἰ 1.) Εἰ πάντα τὰ 
ἔθνη] εἰς παύϊα τὰ εν 62, 147. κεἰ ΤἸυϊίη. Μ. Ι. εἶ. ὡς αγων] 

Ργαταῖιτ. καὶ 22. καὶ ὡς ῥοπη---λογισϑήσονται] καὶ ὡς ῥοπὴ ζυγὰ, 
καὶ ὡς σίελος ἐνομίσϑησαν καὶ λογισϑήσονται ὙΠεοάοτεῖ. ἰος. εἶϊ. 

(ΟΕ 1. οος.) ἐλογίσθησαν] ἐλογίσθη 4τ. ΟγΠ1}. ΑἸεχ. ἢ1,.482. ὡς 
ΝΟΣ. ἾΝ. 

ἰδὲ ὁ μιοϑᾶς δις. τἀ ἢπι, οοπλ.} καὶ ὁ μισϑὸς αὐτξ ᾿ σίελος} ὡδοι ἕλος 26, 233. ῥγδπηϊτί. καὶ 41, 49, ςῖν ὅς, 87, 90, ΟἹ, 
(τοό. ουπὶ σκοτὸος ἰῃηῖεγ ᾿Ϊπ. 80 αἱ. πλ.}) 1.47, 108, 228, 230, 3098. (πρὶ. 

ΑΙά. ΑΙεχ. Ουη!]!. ΑἸοχ. 1. οἴ, καὶ ὡσει σιελὸς 93. 
104. ὡς πτύελος Τυπίη. Μ. ]. εἰξ, καὶ ὡς σίελος ἀπὸ ςόμαῖος Ατπι. 
Ἑά. εἰ ἧς ἔπε καὶ Ατῃ. 4. 

Οἴτορ. λογισϑήσοντα!] λογισθήσεται 4ι. 
ΧΥῚ. Ὁ δὲ Λίβανος] ἄλσος δὲ ὁ Λίξανος 51Αν. Μοίᾳ. ἐχ ἱκα- 

νὸς} αχὶ καπνὸς 23. ἐχ ἱκανῶς ]7υπίη. Μ. ]. εἰ, εἰς καῦσιν] εἰς 
ολοκαυτωσιν 93. καὶ στάντα] α σάντα 7υδίη. Μ. 1. οἷ. εἰς ὅλο- 

κάρπωσιν εἰς 'Ἄλοκαυτωσιν ΧΙ], 230. δῖαν, σα ἀοϊοεαι δεν Ἡϊετοη. 
ΧΥΊΙ. ὡς ἀδὲν εἰσ!] ες αϑὲν εἰσι 41,90, 144. ἐϑὲν Τυδίη. Μ. Ἰ. 

οἷ. καὶ εἰς ἐϑὲν] καὶ ὡς εδὲν 93. καὶ εἰς ἐϑὲν ἐλογίσϑ'} δ; ἐπ 
αἰλὲὶ! γερμίαις (πε εἰ. Ἡΐετοα. ἐλογίσϑησαν] -ξ αὐτω 22, 16, 48, 

ξῖ) 62, 90, 93» 100, 144, 1479 233, 302, 30ς, 308. ἘΌΏΡΙ: (ΑἸεχ. 
(Ὁ δὰ ἴῃ οδδγαξξ. τηϊποτγε.) Ὑπεοάογεῖ. Εἶν 11 ξ4. 

ΧΥΤΙῚ. Τίνι ὡμοιώσατε] τίνι ὁμοιώσετε ἸΠάοτ. Ῥεϊωΐ, ρ. 293. 
ὙΠπεοάοτεῖ, ἵν. 380. (ῆς ἰηῖτα. ΟἹ ἢ. 1155.) Κύριον} ῬΓ τη, τὸν 
ό2, 90, 93, τορ, 1,4». 147, 302. καὶ τίν.] ἢ τίνι ΟἸεπι. ΑἸεχ. μ. 
67, 710. καὶ τίνι ὅζο. δὰ Άῃ. οσοηλ,} ἀκ εὑ ἱ,βολἰσσι αὐβιναβῖς ἐππι! 

ΨΊρΡΙ!. Ταρί. 

'ΧΙΧ. Μὴ εἰκόνα} καὶ εἰκόνα ΕὐὲεὉ. ῬΓαρ. Ἐνδπρ. Ρ. 682. ἣ 
χρυσοχόος---περιεχρ. αὐτὸν] ἢ χρυσοχόος ἐχώνευσεν αὐτὸ χρυσίον 
᾿ Οοάϊςες δεῦρ. ὁμοίωμα] ἢ ομοιωμα 36, ς1γ) τού, 1ο9, 228, 233, 
102. ἢ ομοιωμᾶτι 48, 90, 93.) 144, 2108. δῖαν, Μοίᾳ. , 62, 147. 

κατεσκεύασεν αὐτὸν] κα 62, 147. 
κατεσκεύασεν αντος (εχ οοττ.) 198. 

ΧΧ. καὶ σοφῶς φητήσει] και σοφως ζητεῖ 1Π|, 26, 48, 49. ςι, 86, 

90, 97. 104, 109, 144, 108, 228, 233») 302, 3ος, 3ο6, 308, 300. 
ΟομΙΡΙ. καὶ σοῷος ζητει 62, τού, 147, 230. ὙΒεοάοτεῖ. ἷν. 78:1. 
τὼς ςἥσει εἰκόνα αὐτῷ τως ξηση ἄντα εἰκονα ΧΙ], τως ςήσει αὐτὸ 

εἰκόνα 225 36, 48, ςΙ, 62, 90, 93» 144, 14.79233.308. τὼς ςήσει αυ- 

ΤΈ εἰκονα 26, 41, 86, 87, Ο1» 104, 1ούό, 1ορ, 198, 302, 306, 309. 

ΑΙεχ. (οπῖρ!. ἢς, πῇ αυτω, 239. Τ᾽ βεοάοτεῖ. 1. οἷϊ. 
α χῶι τορ. (οὶ. 

ΧΧΙ. οὐκ ἀνηγγέλη] ουκ αναγίελε!, 147. 

ΧΧΙΙ. Ὁ κατέχων τὸν γῦρον τῆς 5.9] α ̓ ΑΙ4. τῆς γης] λ 230. 

καὶ οἱ ἐνοικᾶντες και τες κατφικαγτας 22, 26,48, ςτ, 62, 00, 93» 144, 
1479 233.) 308. ΟΒιγίοί. ἱ, 457). καὶ οἱ κατοικεντες 41. καὶ τὲς ἐν- 

οικντας ΤΒεοάοτεῖ. ἱν. 38ο. (( ἢ, 1. 68...) ὡς ἀκρίδες] ὡσει ἀκρι- 
δας 22, 36, ς΄, 62, 90, 144, 303. ΟΒιγίοίε. Τπεοάοτειῖ. ἰορ. οἷ. ὡς 
ἀκριδὰς 48, 147, 233. ὡσει ἀκριδὲς 392. φαμὶ ἰοσιβα: : Ηϊΐετοη. 
ὁ ςήσεις] ὁ ςεγάσας ΟΒιγίοῖ. νἱ. 4.9. ὡς καμᾶραν τὸν ἐρανὸν] τον 

ἔρανον ὡς καμᾶραν 22,.36, 63, 90, 93, 144, 147, 233. 2305 306. 

τὸν ἐρανὸν ὡσεὶ καμάραν' ΒΑΠ]. Μ,. 1. 8. Ομιγίοί. ἱ. 4ς6. δενεγ. 1 

(αι. Νίς. τοπῃ. 1. Ρ. 22. (ΟΕ ἴοπι. ἷ. Ρ. ς- οἵ ρ.. 20.) καὶ ϑιατείνας] 
“Ἔ αὐτὸν 22, 36, ξ1, 62, 90, 94») 147. 233. (Αἰεχ, {0 Χ ἰπ ομαγβέϊ. 
τηΐποσε.) Ο γυίοῖς 1. οἷε. 8Ι.ν. ὡς σκηνὴν κατοικεῖν] ὡς σκηνὴν τοῦ 

κατοικεῖν 41. ὡς σκηνὴν ἐπὶ τῆς γῆς. ΟἸτγ ΟΠ. ]. εἶτ, 

ΧΧΊΙΙΠΠ. ὡς ἐδὲν] εἰς δὲν ΧΙ], 22, 23, 26, 26, 41, 409 51, 62, 86, 

87, 90, 91, 93, 97, 104, τού, το, 144, 147, 198,233,239,302,γ30ος, 
306, 3090. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. τὴν δὲ γῆν] καὶ τὴν γὴν 41. ὡς ἐδὶν 4") 
εἰς αδὲν τού, 202. 3ος. 

[8 

λν , 
και ινὰ μη] 

καὶ ὡσεὶ ἐλος. 

ὡς σίελος λογισϑήσονται) α (αν. 

χατεσκχευᾶσεν αὑτῷ ἴορ, 202, 20ς. 



ΗΣΑΊΙΑ Σ. 

᾿ 3 ϑ 
3 ΤΟΝ Ἀν, 7 ; 

γῆν ὡς ἐδὲν ἐποίησεν. οὐ γὰρ μὴ φυτεύσωσιν, 

ΚΕΦ ΧΙ, 

“λ΄ 2. 2 39. Ν Νν. 2 ͵ ἶ Ν Ν ε το ΄ 5. 2 

ῥίζα αὐτῶν" χπγευσεν ἐπ᾿ αὐτὰς, χαὶ ἐξηράνθησαν, καὶ χαταίγις ὡς φεύγουν Ἰλητεται αὐτᾶς. 

ἬΝ 
ς - "» -ς Φ 3 ; ἰ 2 

Νὺν ὃν τίνι με ὡμοιώσατε, καὶ ὑψωθήσομαι; εἶπεν ὁ ἀγιος. Αναξλέψατε εἰς ὕψος τὸς ὀφϑαλ- 

᾿ 
᾿ (ἄν Η ς 9 7 

μὲς ὑμῶν, καὶ ἴδετε, τίς κατέδειξε ταῦτα “πάντα; ὁ ἐχφέρων Χῶτ 

2 : ρ» ΄΄ “.Ἄ 29᾽ 2 9 

πάντας ἐπ᾽ ὀνόματι καλέσει ἀπὸ πολλῆς δόξης, χαὶ ἐν χρᾶτει ἰσχῦ 
ϑ ’ ες εἴ Ξ.Ν ρ᾿ "", .«΄ΔΨ]ὁἀἂἼκ]ε ᾿Ν 

Μὴ γὰρ εἴπης Ἰαχὼξ; χαὶ τί ἐλάλησας Ἰσραήλ: Απεχρύξη ἡ ὁδός μου ἀπὸ τὰ Θεδ, χαὶ ὁ Θεὸς 
δ 

δ 3 »ςο ἊΝ ΄ 2 Ὁ 

ἀριϑ μὸν τὸν χύσμον αὑτὲ, 
’ 

ρῷ » ᾿ 

ος αὐτϑ' δέν σε ἔλασε. 

Ν ΄ 2. Ν 2 1 Δ ὮΝ ,».» ᾿ 2 ΝΨ»Ἁ : Θ Ν 2 ΄ ε Θ Ν ε 

μου τὴν κρίσιν ἀφεῖλε, καὶ ἀπε. Καὶ γῦν οὐχ ἔγνως; εἰ μὴ ἤκεσας; Θεὸς αἰώνιος, ὁ Θεος Ὁ 

" ρ", ὃ ἈΝ 7ὔ 5 ἈΝ . 3 7 ἰωὲ ᾽ 3 

χατασχευάσας τὰ ἄκρα τῆς γῆς οὐ πεινάσει, ἐδὲ κοπιάσει, ἐδὲ ἐς ν ἐξεύρεσις τῆς φρονήσεως αὖ- 

ο ᾿ »“, 3 Ν ἴω 7 ’ Ν 7 δ 

τῇ, Διδὲς τοῖς πεινῶσιν ἰσχὺν, χαὶ τοῖς μὴ ὀδυνωμένοις λύπην. Πεινάσδεσι γαρ νεώτεροι, Χαι 

Ν ᾿ Ν, 3 3 ε Ν ε ΄’ Ν "ΝῊ 3 7 

κοπιάσουσι νεανίσκοι, καὶ ἐκλεχτοὶ ἀνίσχυες ἔσονται. Οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν ΘΕΟν, ἀλλάξουσιν 

3 "“" Ν 3 . Ν 3 ΄ 

ἰσχὺν, ππτεροφυήσεσιν ὡς ἀετοὶ, δραμᾶνται χαὶ οὐ χοπιάσεσι, βαδιδνται χαὶ οὐ πεινάσεσιν. 

ἘΓΚΑΙΝΊΖΕΣΘΕ πρὸς μὲ νῆσοι, οἱ; γὰρ ἄρχοντες ἀλλάξεσιν ἰσχύν: ἐγΠισάτωσαν καὶ λαλη- 

᾿ 
2. Ν 292 ἴω ΄ 2. Ὁ“ 

σάτωσαν ἅμα, τότε χρίσιν ἀναγ[ειλάτωσαν. "Εἷς ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν διχαιοσύνην, ἐχάλεσεν 
᾿ Στ Ἦ 3 “᾿, “ “,Ἄ, 9 ͵ ν ΄ 

αὐτὴν κατὰ πόδας αὑτδ, χαὶ πορεύσεται ; δώσει ἐναντίον ἐθνῶν, καὶ βασιλεῖς ἐχςήσει" χα! δώσει 

9 ων ν 7 2 ἢ» ἈΝ, ε ’ 3 ’ὔ ἙΝ Ἢ 2. »“ Κ ΄-ς ὃ οξ 9 "ἡ, 

εἰς γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν, καὶ ὡς φῥυγανα ἐξωσμενὰ τὰ τοζὰ ἀυτων. αι! θιωζεται αυτᾶς, 

᾿ ΄ 9 9 4 ες «ἈΝ ΡΞ “ » "" ’ 5 “7 “22 4 πΝ 2. » 3 

διελεύσεται ἐν εἰρήνη ἡ ὁδὸς τῶν ποδῶν αὐτ. Τίς ἐνήργησε, καὶ ἐποίησε ταυτᾶ 5 ἐχάλεσεν αὖυ- 

Ν ε “" 2. Ν 5. Ν »" 2 " ΣΙΝ Ν »" Ν 3 ν. Σ» 7 3 93 “ 

τὴν ὁ χᾶλων αὐτὴν ἀπὸ γενεῶν ἀρχῆς" ἐγὼ Θεὸς πρωτος, Χχαὶϊ εἰς τᾶ ἐπερχόμενα ἐγὼ εἰμι. Ε1|- 

ΧΧΙ͂Ν. Οὐ γὰρ μὴ φυτεύσωσιν] οὐ γὰρ μη σπειρᾶσιν Π]. ἃ γὰρ 

μη σπειρωσιν Χ]], 22; “6, 46, 4:1, 48, ὅ;, 86, 87, 90,91, 93ν97. 104, 

τού, 144, 147, 198, 228, 233) 306, 308, 300. ΑἸεχ. ἔς ἔετε αν. οὐ 

γαρ σπειρωσιν 230. αὶ γὰρ μὴ φυτεύσονται (οΠλΡ].᾿ διφωμίάοπι ποι ρίαπ- 

ἐαδεπίεν Ἡϊετου. δὲ μὴ---ῥίζα αὐτῶν] πέφιε {εγεπίμν, πες { ]ἀαδὶ- 

ἰαν ἐπ ἕογγα γαῖα ξογιη. Ἡϊεῖοθ, εδὲ μὴ σπείρωσιν] 85δὲ μὴ φυτευ- 

σεσιν 11], τό. δὲ μη φυτευσωσιν Χ]], 22, 46, 48, όὅ2, 86, 87. 90, 

91, 93, 97, 104» 144, 147, 108, 228, 233, 239, 306, 308, 300. ΑΙεχ.᾿ 

5]αν. οὐδ᾽ οὐ μη φυτευσωσι 26, 41. ἐδὲ σπαρῶσιν Οοτηρί. δδὲ 

μὴ ῥιζωθῃ} δ᾽ οὐ μὴ ριξωϑὴ 41. εἰς τὴν γῆν] λα τὴν 26. λα 239» 

24ο6. εἰς τὴν γῆν ἡ ῥίζα αὐτῶν] ἡ ριζα αὐτῶν εἰς τὴν γῆν 93. ριζα 

εἰς τὴν γὴν αὐτῶν 147. ἔπνευσεν ἐπ᾽ αὐτὰς} -Ἐ ἀνεμὲς 22. -Ἐ ἀνε- 

μος 36, 41, 48, ςι, 62, 99» τού, 144, 147. ϑῖαν.. ἐπνευσεν εἰς αὐτὰς 

439. καὶ ἐξηράνθησαν) κα καὶ ὅ5. Ργαπιῖ, ὧν ἕως 9,. ὡς φρύ- 

γανα) φμαβ βίρκίαηι Ἠϊετοι. λήψεται αὐτάς} αναληψεται αυτᾶς 

26, 41, 40, 86, 87. 91, 97, 198, 228, 306, 3099. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ.᾿ 

ΧΧΥ. καὶ ὑψωθήσομαι] καὶ ὁμοιωϑήσομαι αὐτοῖς (οπηρὶ. α Ευ- 

(εῦ. Ῥταρ. Ἐνδηρ. Ρ. 678. καὶ συνζεύξω ς Οοάΐοεβ ϑεγρὶ!. εἰ ἐχ- 

πφιαδον εἰς Ἠϊεῖοη. εἶπεν ὁ ἅγιος] εἰπεν Κυριος 87. αὖοι. Οομπὶ. 

Ἢ Ἰσραήλ ς Οοάϊοε5 δεγρί!. λέγει Κύριος Ευὲεῦ. 1. οἷς, 

ΧΧΥῚ. ᾿Αναξλέψατε εἰς ὕψος} αναδλεψατε εἰς τὸ ὑψος 22, 49, 

ζ1, ὅς, 86, 90, 915 93» 97» 1049 τού, 144, 1475 228, 308, 300. 
ΑΙά. Αἰεχ. ἄρατε εἰς ὕψος ΟἸεπι. Αἰδχ. Ρ. 754. ἐπώρατε εἰς ὕψος 

Οήρεη. ἰν. 2.29 373. ἐπάρατε Ῥίοςορ. ἱπ (αῖ. ΝΙς. ἴοπι. ἱ. Ρ. 1623. 

εἰς ὕψος τὸ ὕψος Οοτηρ!. α Βαῇ]. Μ. 1. οἷ. εἰς τὸν ἐρανὸν ΟΥΠ]]. 

Αἴεχ. νοἱ. νἱϊ. ρατῖ. 11. Ρ. τος. τὰς ὀφϑαλμὲς ὑμῶν] τοῖς ὀφϑαλμοῖς 

ὑμῶν ΒΗ], Μ. 1. 404. Ογ}}. ΑἸεχ. 1. οἷς. καὶ ἴδετε] καὶ εἴδετε Βα- 

4. Μ. Ἰ. εἶ. τίς κατέδειξε] τις κατεδίωξε Χ]Π. ταῦτα πάντα] 
ἴτ, 22) 23» 41, 48, 62, 86, 93, 104) τορ, 3029 309. Αἰεχ. Β4Π]. Μ. 1. 

οἷτ. ᾿ τάντα ῬτΟοΟρ. ἱπ Τὶ. Νίς. 1. οἴ, ὁ ἐκφέρων) ὁ εἰσφερὼν 
ῖο4ᾳ. ττᾶντας ἐπ᾿ ὀνόματι] ταντας εν ονομᾶτι 26. ταντα επ᾽ ονὸ- 
ματι τοῦ. Αἰεκ. ὠπὸ πολλῆς δόξης) ἀπὸ τῆς τοολλὴς δόξης ΑἸεχ. 
καὶ ἐν κράτει} καὶ εν χριμῶτι 62, 142. καὶ ἐν κράτει ὅζο. δὰ ἢπ. 
οοηλ.} εἴ ἐπ γοόογε )ουπιμαάϊπὶς, αἰῤε] 16 ἰα!ε!. ἩΠΙΘΤΟᾺ. ἰσχύος αὐτ} 

λῶᾶυτα ΧΙ], 22,23. 26, 26, 48, 40. 515) 62, 90, 91; 93» 104, τού, 100, 

144, 147, 198, 233») 230, 302, 308, 309. ΟοπρΡΙ. ΑΙεκ. ἡ της ἰσχύος 
86. ρῥγαιηῖτι. τῆς 228. ᾿ ᾿ 

ΧΧΥῚΙ. Μὴ γὰρ εἴπης} α γὰρ 1δάοτ. Ῥεῖ. Ρ. ος. καὶ τί ἐλά- 
λησας] οτι ἐλαλησας (πιατρ. και τι) 87. καὶ τι οτι ἐλαλησᾶς 97, 

428. καὶ τι ελαλης (ῆς) 222. καὶ τί ἐλάλ. Ἰσραήλ; εἰ φμὶά ἰοσι- 

μὲ ἐς {7αεὶ, αἴϊοσεης : Ἠϊετοη. απὸ τῷ Θεξ] πὸ Κυρίου ΙΠάον. Ρεϊ. 

1. εἴ, καὶ ὁ Θεός μοῦ} α μου τος. τὴν χρίσιν ἀφεῖλε] τὴν κρισιν 

μου αφειλε 22, 36, 41, 48, ςτ, 62, 90, ΟἹ, 93, 109, 144) 147, 302), 
4ος. (Αἰεχ. οὐπὶ μου ᾳὉ Χ ἰπ σμαγας. τλϊποτθβ.) ἡκαϊείμηα ππεεπὶ αὖ- 

. . Ἁ 
“βυϊμ Ἠϊετοῦ. καὶ ἀπέφη] καὶ ἀπεςήσεν 22. -[- ἀπ᾿ ἐμὰ ΙΠάοτ. 
Ρεϊ. 1. οἷϊ. 

ΧΧΥΠΙ. Θεὸ;---κατασκευάσας] ὁ Θεὸς αἰῶνιος, ὃ κατασκενάσας 

Ὑπεοάοτει. ἱν. 38:1. ὃ Θεὸς] λα ὁ 22, 36, 49, 51, ὅ2, 90, 91, 97» 

104, τού, 144, 147, 228. Οομπϑρί. ΔΙά. ΑΙεχ. Αἴθδη. ;. 328. (( ἢ 1. 

,18.) ὁ Θεὸς---κοπιάσει] ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρὸς οὐ πεινάσει 

ἐδὲ κοπιάσει. Ογτῖ}}. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ, ρατῖ. ἴ. Ρ. 397. ὁ καϊασχευάσας] 

ὁ κατασκευαζων ξι. δὲ κοπιάσει] οὐ κοπιᾶσει 22, 93- 

ΧΧΙΧ. τοῖς πεινῶσιν] τοῖς σεινεσιν ἈΠ. τοις ταπείνοις 22, 93. 

καὶ τοῖς μὴ ὀδυνωμένοις} και τοες μὴ αποδυνωμενοις 26. 

ΧΧΧ. καὶ ἐκλεκτοὶ] καὶ οἱ ἐκλεκτοὶ 22) 93- καὶ ἐχλέχτοις 62. 

ἀνίσχυες ἔσονται] ἀνισχυροι ἐσοντᾶι 305. 

ΧΧΧΙ. Οἱ δὲ ὑπομένοντες} οἱ δὲ ὑπομείναντες 233. τὸν Θεὸν] 

τὸν Κυριον τοό. ἀλλάζεσι ἰσχὺν] αλλαξεσι τὴν ἰσχὺν 109, 302. 

ὡς ἀετοὶ] ὡς ἀετός ὙΠεοάογεῖ. ἶν. 192. (ΟΥ, ἱ. 1326.) καὶ οὐ κο- 

πιάσασι] κ οὐ ὅα, 147, 302, 39ς. βαδιδνται ὅς, δὰ ἥπ. ςοπλ.} 

α 26, ὅ:, τοό. ϑῖαν. Οἴἶϊτος. 

Ι. Ἐγκαινίζεσϑε] εγκαινιζεσι 239. ἱππουαπιϊπὶ Ἡϊετοῃ. οἱ 

γῶὼρ ἄρχοντες] α γαρ τού. ἀλλάξεσιν ἰσχύν] αἰσχὺν 93. ὦλάτ- 

τασιν ἰσχὺν Οοπιρ. ἰσχύν---χρίσιν] α οὐπὶ ἱπίεγπιθά. (εἀϊοτίρι. ἴα- 

ΡῬΓΔ 1|π.) 22. καὶ λαλησάτωσαν ἅμα) και λαλειτωσαν ἀμ 1τορ. 

καὶ λάλητωσαν αμῶ 30ος. τότε κρίσιν] τοτε κρισεὶς 1]. ἄναγ- 

γειλάτωσαν) απαγ[ειλατωσαν 49, 87,91) 93» 104. 228, 300. (ΟΠΊΡΙ. 

1. ἐκάλεσεν αὐτὴν] ἐκαλεσεν αὐτὸν “2. εἐχάλεσαν αὐτὸν 90, 144. 

Ῥγθετῖτῖ, καὶ 399. κατῶ τόδας αὐτῇ} κατὰ πρόσωπον αὐτὰ Ευίεθ. 

Ριαρ. ἔνδηξ. Ρ. ς(46. καὶ πορεύσεται] και πορευσούϊαι οο. καὶ πορεύ- 

εται ΑΙά, Βαδεῖ καὶ ἴῃ ομᾶγ. πιΐποτε Αἷεχ. δώσει ἐναντίον ἐϑνῶν] 

ΡῬΓδΠ τ. καὶ 22) 519) ὅ2, 90, 93. 144᾽147, 233" 408. δ᾽ ὡσεὶ ἐνώπιον 

ἐθνῶν Εὐέεδ. 1. οἷ. καὶ ὡς φρύγανα ἐξωσμένα) καὶ ὡς φρυγανῶ 

εἐζωσμενα 26. τὰ τόξα αὐτῶν] τὰ τεκνα αὐτῶν 23, τοῦ, 144. 

Π|. διελεύσεται ρτατιῖ. καὶ ΧΙ], 22, 36, 41, 49.» 51» 65, 86, 

87, 90, 93, 104. τού, 109, 144. 147, 198, 228, 302, 305, 206, 108, 

300. Οοπιρί. ΑΙεχ. ἡ ὁδὸς] τὴν ὁδὸν Οοπρί. αὐτα} Ἐ οὐκ ἡξει 

23, 36,62, 1445 147, 308. (ΑἸεχ. (Ὁ Χ ἴῃ ομαγαέϊ. τηϊθοτγα.) 

ΙΝ. Τίς ἐνήργησε) τις ἐποίησε καὶ ἐνηργΎησε 6. καὶ ἐποίησε 

ταὐταὶ] --- πάντα Ατηι. τ. Ατπι. Εά. ὁ καλῶν αὐτὴν] λα αὐτὴν 100, 

402. δικαλων αὐτὴ 198... ἀπὸ γενεῶν ὠρχῆς] ἀπο γενεων ἀρχαίων 

41, 239. 306. ἀπὸ γένεας ἀρχῆς 90; 144. ἐγὼ Θεὸς πρῶτος} ἔγω 

ὃ Θεὸς τρωτος 23. Οομρ!. ἐγὼ Θεὸς ταροαιώνιος. καὶ ἐγὼ Θεὸς τρῶ- 

τος: καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦτα ΤἈεοάοτεῖ. ᾿ϊ. 143. (ΟἹ ἵν. 9οόρ. ν. τοοο.) 

καὶ εἰς τὰ διε. Δὰ ἤπ. οοπι.] καὶ ἐγὼ Κύριος εἰς τὰ ἐπερχόμενα εἰμί. 

Ατή). 1. καὶ ἐγὼ αὐτὸς εἰμὶ εἰς τὰ ἐπερχόμενα Ατπι. Ἑά. 

Ψ. Εἴϑοσαν ἔϑνη] εἰδὸν εϑνη 22, 36.» 48, 51» ὅ2, 90, 144» 147» 

233) 308. ἰδοσαν εϑνη 302. ΟοΙηρὶ. εἴδοσάν μὲ ἔϑνη ὙΒεοάοτεῖ. ἵν. 

οὔρ. Ατπι. :. Ασπλ. Εά. τὰ ἄκρα] ῥγαταῖς. καὶ 233. τῷ κράτει 

(Άς) 229. τα κρατη 3.06. τὰ ἄκρα τῆς γῆς ἤγ[ισαν] καὶ ἤγ[ισαν 

πάντα τὰ ἄκρα τῆς γῆς Ατπι. τ. Ατπι, Ἐά, ἤγίισαν} ῥτατηὶε. 

᾿ὀδὲ μὴ σπείρωσιν, ἐδὲ μὴ ῥιξωϑῇ εἰς τὴν γὴν ἡ 24. 

25. 26. 



ΗΣΑΊΙΑΣ. β 
κΕΦ. ΧΙ. 

6. δοσαν ἔϑνη χαὶ ἐφοξήσησαν, τὰ ἄχρα τῆς γῆς ἤγπσαν, χαὶ ἦλθον ἅμα, Κρίνων ἕχαςος τῷ πλη- 
᾿ - μι 3 ρ ρ “" »ρ᾿ "Ἅ» ΄ ς 

σίον, χαὶ τῷ ἀδελφῷ βοηϑησαι" χαὶ ἐρεῖ, ὝἼσχυσεν ἀνὴρ τέχτων, χαὶ χαλκεὺς τύπων σφύρη, ἅμα 
΄ . Σω ΄ ΄᾿ ») ξ΄ : Ἀαὶῳ ἮΝ ἐλαύνων: τότε μὲν ἐρεῖ, Σύμδλημα καλόν ἐςιν, ἰσχύρωσαν αὐτὰ ἐν ἥλοις, ϑήσουσιν αὐτὰ, χαὶ 

’ Ν᾿ ς βῷ ΄ 2 ᾽ 

οὐ χινηϑήσονται. Σὺ δὲ Ἰσραὴλ παῖς μ8 Ἰαχώξ, χαὶ ὃν ἐξελεξάμην, σπέρμα ᾿Αξραᾶμ, ὃν ἠγά- 
3 ΄ 3 ,» " ἰδηρὶ 3 ων ᾿ πὰ 39 “ 3 ΄’ ΄ 

πησα' Οὗ ἀντελαξόμην ἀπ᾽ ἄχρων τῆς γῆς, χαὶ ἐκ τῶν σχοπιὼν αὐτῆς ἐκάλεσά σε, χαὶ εἶπά σοι, 
- Φφῷ ἷ“- 3 ’ ΄- 3 Φ- 4 ζ4 Ν ρ ρο 3 »“, 

Παῖς μου εἶ, ἐξελεξάμην σε, χαὶ οὐχ ἐγχατέλιπόν σε. Μὴ φοξβ, μετὰ σδ γάρ εἶμι, μὴ πλανῶ" 
»Ν ΄ 3 ε Ζ΄ ε » , ν 3, 7 ᾿ Νν 2 ΄ “- “᾿ω 
ἐγὼ γάρ εἶμι ὁ Θεῦς σου, ὁ ἐνισχύσας σε, χαὶ ἐδοήσϑσησά σοι, καὶ ἡσφαλισάμην σε τῇ δεξιᾷ τῇ 

7- 

’΄ 

. δικαίᾳ μου. 
᾿Ιδὲ 3 97 ν 2 ΄ 7 ε 9 ΄ ΄' » . 

8 αἰσχὺυν σονται! χαὶι εγτραπῆσονται “σᾶντες οἱ αγτιχείμεγοι σοι, ἐσονταιίι γὰρ 

Ζητήσεις αὐτὲς, χαὶ ὁ μὴ εὕρης τὸς ἀν- 

3 Ν 3 7 ΄ ε 

1δδ ἐποίησά σε ὡς τρο- 

11 

ς 3 » ῪἮἿΝ 3 ἰδὲ ΄ ε 3 ’ ’ 

12. ὡς 8ὃχ ὄντες, χαὶ ἀπολδνται “πάντες οἱ ἀγντίδιχοί σου. 
9 ΄ Δ ΄ 3 “ΠΟΥ ᾿ ε 2.»  “ἝΙ » ἅ ες 2 “,,νΓῃ΄ 
ρώπους οἱ «πταροινήσουσιν εἰς σέ" ἔσονται γὰρ ὡς οὐχ ὄντες, χαὶ οὐχ ἔσονται οἱ ἀντιπολεμδντές 

᾿ Φ 3 κε 7 ε ρ ων ρ ζω . ὔ 

13.14. σε Ὅτι ἐγὼ ὁ Θεύς σᾶ, ὁ χρατῶν τῆς δεξιᾶς σου, ὁ λέγων σοι, Μὴ φοξβ Ἰαχὼξ ὀλιγοςὸς Ἰ1σ- 
Ν 3 “, 2 ΄ ’ 4 ε ΄ ε ’΄ ΄ 3 ΄ ᾿ 

15. ραὴλ, ἐγὼ ἐδοήνησά σοι, λέγει ὁ Θεός σου, ὃ λυτρόμενός σε ᾿Ισραῆλ. 
΄Ν, ε “ 2 »" δ ρ» ν 2, Ζ Νἤ " “ 

χδὃς ἁμάξης ἀλοώντας χαινδς ΠΡ ΟἩ θεΙθεῖς: καὶ ἀλοήσεις ὕρη, χαὶ λεπ]υνεῖς βενὲς, χαὶ ὡς χρᾶν 

16. ϑήσεις, Καὶ λιχμήσεις, χαὶ ἄνεμος λήψεται αὐτῆς, χαὶ χαταιγὶς δι ΚΘ  ΡεΙ αὐτός" σὺ δὲ εὐ- 

. 87, 915 97, 104, τού, 109, 198, 228, 302, 3ος, 306, 309. Οομρὶ.. 

: φρανϑήσῃ ἐ ἐν τοῖς ἀγίοις Ἰσραήλ. Καὶ ἀγαλλιάσονται οἱ πστωχοὶ χαὶ οἱ ἐνδεεῖς" ζητήσεσι γὰρ 

ὕδωρ, χαὶ οὐχ ἔςαι, ἡ γλώσσα αὐτῶν ἀπὸ τῆς δίψης ἐξηράνθη" ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς, ἐγὼ ἐπαχέ- 
, ε Ν ν᾿ Ἁ ᾿ς 3 3 ’ 3 Ὁ 9 Ν 9 7 2 ᾿ὶ ΄“ 9 Ἂς ς 

σομᾶ! ο Θεος Ισραηλ, χαὶ. οὐχ. ἐγχαταλείψω αχῦτδς, Αλλὰα ἀνοίξω ἐπι Τῶν ὀρεὼν ποταμὲς, χαὶι 

ἐξεςησαν 22, 23) 36, 48, ς1, 2, 939 147, 308. ΟΟπΊρΡΙ. (Αἰεχ. (Ὁ κζ 
ἴῃ οπαγαές. τηΐηογε.) ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷ. καὶ ἐξέσησαν ἡγίισαν οο, 144. 
ἐξεπλαγησαν καὶ ἡγίισαν το9,) 392. ἐξεξησαν καὶ ἡγίισαν 228. εζε- 
σησαν 233. ἐξεπλανησαν καὶ ἡγίισαν 3ος. οὐδαρμεγμης εἰ ἀςοεβ- 
γμπὶ, Ηΐετου. καὶ ἦλθον ἅμα] καὶ ηλϑοσαν αμα ΧΙ], 26, 41, 40, 

ΑΙεχ. καὶ ἀπηλϑὸν αμαὰ 233. 
ΥΙ. Κρίνων ἕκαςος---βοηϑῆσαι]) ἔϑηκαν εἰς νόον ἕκαςος πρὸς τὸν 

πλησίον καὶ τρὸς ἀδελφὸν βοηϑὸς το Οοὐΐοεβ δέτε. τῷ τολησίον] 
τὸν ὕλησιον 26, 198. βοηϑῆσαι] ροηΐξ ἢδϊίπι δΔηῖς καὶ τω 22, 48, 
ό2, 90, 93. 100, .144, 1479 302, 3.8. ροπὶϊ Δηΐε τω 232. βοηϑήσων 
Οομρι. β 

ΨΙΙ. ἀνὴρ τέκτων] ἀνὴρ τεχνὼν 144.ς-« τύπων σφυρῃ] τυπίων 

σφυρὰ ΧΙ], 252, (23. ὕυψἵἱ νἱάεμιγ) 26, 48, 49, ς1, 62, 90, 915) 93» 97, 
104, Ιού, τος, 144, 3029 200. (Ομ ]. ΑἰΙά. ὙΠεοάογεῖ. 1. οἶς. ἤς. 

ῬταΤΪ ΠῸ ὁ, 41. τυπῆων σφυραν 36, 147, 228, 3ο5ς. τοότε μὲν ἐρεῖ} 
τοτὲ μὲν ἐρεῖ 41. ΑΙεχ. Ὑεοάοτεῖ, ἰος. εἶ, σύμδλημα καλόν ἐριν] 
συμξελημαὰ καᾶλον εςὶν 23. συγχολλημα κᾶλον ἐςὶν (εχ οοττγ. 8Ὁ 8]. 

τὴ.) 91. ἄμδλυμα καλόν ἐςιν ΟοπρΙ. ἰσχύρωσαν αὐτὰ] ισ'χυρω- 

σαν αντο 16, (62. υἱ νἱάειιτ) 144, 147. ὙΒεοάοτεῖ. ]. οἷ. ισχυρωσεν 

αὐτὰ 4... ϑϑήσουσιν αὐτὰ] ϑησονται αὐτὰ 41. δαρεῖ ϑησουσιν [00 
Ἔ 48. ϑήσεσιν αὐτὸ Ὑπεοάοτεῖ. 1]. οἷϊ. καὶ οὐ κινηϑήσονται] και 
οὐ κινηϑησεται 22) 36, 48, ς1,» 62) 90, 144. 147, 233, 408. Οοπηρί. 

ὙΠεοάοτεί. 1]. οἷϊ. 

ΨΙΠ. ταῖς με] ργαυηϊε. ὁ 228. Τ βεοδοτεῖ. ἷν. 13. -Ἐ εἶ ΘΟ οτρ. 
Ἰακὼξ] ργατοῖτς. καὶ τορ, 3902. καὶ ὃν ἐξελεξάμην} κα καὶ 41. 48, 
495 51, 62, 86, 87, 90, 91, 93, 97. 1ού, τος, 144, 1479 108, 228, 233, 
230, 302, 306, 208, 3209. Οοπρί. Αἰεχ. Τ πεοάοτεῖ. ἰοσ. οἷϊ. φωέηι εἰφρὶ 

ΗΪεγοπ. ὃν ἠγάπησα] α99, τ4ά. 
ΙΧ. ἀπ᾽ ἄκρων τῆς γὴ9} απ᾿ ακρα τῆς γῆς 87, 97, 228, 233. 

Οοπιρὶ. ἐκαλεσά σε] κσε Θδοῦσ. καὶ εἶπά σοι] καὶ εἰπὸν σοι 42, 
46, 48, ξ΄, 62, οο, 93. 1445 147. 233. καὶ εἰπῶ, συ 100.) 302. 

α σοι Α΄πτη. 1. Απῃ. Ἐά. Παῖς μου εἶ] κα εἶ οο, 144, 3.98. ἐξε- 
λεξάμην σε] Ργδετη. και ὅ2, 147. 

Ν 

Χ. ἐγὼ γάρ εἶμι} α γὰρ Αἰά. λ εἰμι Ογτ]}. ΑΙεχ. νοἱ. ἴ. ρασί. ἱ]. 
Ρ.30ο1. ὁ ἐνισχύσας σε) ὁ ἐνισχύσας σοι ΟοπΡΡὶ. ασε ΑἸΙά. ὃ 
ἐνίσχυσά σε Ογη!. ΑΙεχ. 1. εἴ. α Θεοῦσ. ὁ ἐνισχύσας σε---ἐξοήϑ. 
σοι] ὃς ἐνισχύσες σε καὶ βοηϑήσει σε Αττῃ. 1. . καὶ ἐδοήϑησά σοι] 
και ἐδοηθησα σε (22. εχ οοτ) 93, 144- καὶ βοηθησας σοι 302, (3ος. 
ἔογ. βοηϑεισας.) τῇ δικαίᾳ μΕ} μδ τὴ δικαια 42, 36, 48, 62, 90, 

93» 144, 147, 233, 308. 
ΧΙ. τοώντες οἱ ἀντικείμενοί σοι} σαντες οἱ ἀντικείμενοι σοὺ 233. 

ὡς οὐκ ὄντες] ὡς ουχ͵ νπαρχοντες 41, 87, οἵ, 97. 104, 228, 300. 

(οτρὶ. ΑἸἹά. καὶ ἀπολάνται---οὐκ ὄντες 1Π ΠΟΠῚ. [64. 7, οὐπὶ ἱπίεῖ- 

πιεά. το8. οἱ ἀντίδικοί σου] οἱ ἀντικείμενοι σου ΟἹ; τού. 
ΧΙ. καὶ οὐ μὴ εὕρῃς] καὶ οὐχ εὐρήσεις 41. κχᾶι οὐ μὴ ευρησης 

. ἃ 
49. οἱ “αροινήσεσιν] οἵ μεϑυσεσιν (εχ οοῖτ. 80 αἱ. π1.) τού. οι 

᾿παροικήσεσι 239. οἵ τυαρανομήσουσιν ΑἸά. ἔσονται γὰρ ὡς ἐκ ὃν- 

τες] κα τού. οἱ ἀντιπολεμᾶντές σε] οἱ αντιπολεμεντες σοι 41. 
ΧΙΙΠ, ὁ Θεός σΒ}] α σε τοό. Κύριος ὁ Θεος σε τορ. (ΑἸεχ. οὐπὶ 

Κύριος {00 ἈΚ π᾿ οβαγαξξ. πηΐπογε.) Ογτ!!. ΑἸεχ. νοΐ. ἷ, ραχε. ἱ. Ρ. 26. 
ὃ κρατῶν] -ἰ- σε 41. 

ΧΙΨΝ. Μὴ φοξὰ] ργατηϊτι, μη φοξξ ἐγὼ εδοηϑησα σοι 22, 36, ς1, 
62, 93. 44. 1479 228, 302, 308. ῥγαπηϊττ. μη φοδου ἐγω ὁ βοηϑησας 
σοι 23. ΓΘΠΊΪ τ. ἐγω εδοηϑησα σοι τορ. -Ἐ ἐγὼ ἐξδοήϑησα σοι" μὴ 

φόθου σκώληξ [0 κὰκ 'π ομαγαξξ. πηΐηοτε Αἰεχ. -Ἐ ἐγὼ βοηθήσω σοι 
Αἴπι. 1. ἸἘακὼδ] ργβηϊτι. σκωληξ 22, 23, 36, 48, ςτ, 62, 93,.100, 
144, 147, 228, 302, 308. ΟἸγγ οί. ΧΙ]. 2 1). ἀποάεοίπι) (οάϊςε5 δεγρί. 

Ισρᾳηλ 26. υἱὲ Ἰακὼδ ΑΥπι.. 1. Ἰακὼβ ὀλιγοςὸς Ἰσραὴλ] ὃς μετὰ 
ἸΙακὼδ ὀλιγος ᾿Ισραὴλ Ατπι. Εά. ὀλιγορὸς ᾿Ισραὴλ] ολιγοςος [α- 
κωδ Δό6. , Ατγίῃη. 1. Ἰσραὴλ 1" - Ἰσραὴλ 25} α αἰζεγιῖγ. συπὶ ἴη- 

τεστηοά, οι. ἐγὼ ἐδοήϑησα σοι] ἐγὼ βοηϑήσω σοι ΑΥπι. τ. ΑΥΠΊ. 
ἘΔ. λέγει ὁ Θεός σου] ὁ Θεος Ισραηλ ἐγω εξοηϑησα σοι λέγει ὃ 
Θεοςτοό. λέγει Κύριος ΟγΠ]}. ΑἸεχ. 1. οἷ. ὁ Θεός σου] α σε ΧΙ, 

22, 36, 41, ζ1) 62, 86, 90, 93, 147» 198, 233, 239, 106, 308. ΑΙοχ. 

ὃ λυτρέμενός σε] ὁ ὁ λυτρωσαμενος σε ΧΙ, τού. ὁ λυτράμενος σου 147. 
α ὁ σοπῖρὶ. Ἰσραὴλ] ὁ ἀγιος τε Ισραηλ 22, 36, ς1, 62, 90, 93, 
1099 144. 147, 302, 32ος. Αγ. 1. ἤο, ἤἥης του, 48, τού, 233, 308. 

Ῥγϑτηϊῖ. ἅγιος ων ὼ ἴῃ ομαγ, τηϊποῖς Αἰεχ, (απόϊως 77γαεὶ. Ηϊετοη. 
'ΧΥ. Ἰδὲ ἐποίησα σε) ιδα ἐγω ἐποιησα σὲ 62. ἰδου ἐποιῆσα σοι 

104. ιδὲ ἐγω ἐποιῆσα σοὶ 147. ὡὡμάξης ἀλοῶντας] ρἰσωβγὶ ἐτίτα- 
γαπιὶς Ἡϊετοη. οἀλοῶντας καινὰς] λα ἀλοωντᾶς τος, 302, 3ος. ΟΟΠΙΡΙ, 
ἀλοωντὸς καινς 1427. τριρηροειδεῖς} τοριςοειδεῖς ΑἸεκ. καὶ ἀλο- 
ἥσεις] -ἴ εν αντοις 62, 147. 

104, 306. (πρὶ. εἰ κί ρείνεγεπε Ἡϊετοη. 
ΧΥῚΙ. Καὶ λικμήσει.) ατοό. λήψεται αὐτὰς} ἀναληψεται αν- 

τῆς 4ι. καὶ καταιγὶς διασπερεῖ αὐτὰς} α αὐάϊε. τηαγρ. ἃ ῥεῖ πιδ πη. 
᾿Π το. διασπερεῖ αὐτὲς] ἴγ. 22, 36, 48, 90, 93, 144, 233» 308. δία- 

σπειρει αὐτες το6. σὺ δὲ εὐφρανθήσῃ] -ἰ- ἐν Κυριω 22, 48, ςτ, 62,9ο, 
93. 1005) 144, 147, 228, 233, 302, 30ς, 308. (ΑἸεχ. οὐπὶ Κυρίω {δ 
Χ ἰπ οδαγδέξ. παϊποτε) ἐν τοῖς ὡγίοις Ἶσρ.} ἐπὶ τοις ἀγιοις ἴσρ. 41. 
Ργβουηἶε, καὶ τορ, 302, 305. μιδδεῖ ἐν {00 Χ ἰπ ομαγδέξ. πηΐπογε ΑἸεχ. 
ἐπ Τοντῖπο εἰ ἐπ (απδὶὲς 17, αεἰ. Ἡϊετοη. 

ΧΙ. Καὶ ἀγαλλιάσονται] μαδεῖ ἀγαλλιάσονται Ὁ “ὦ 48, 

ΡΓαρ τ. καὶ αγαλλιαση 233. 5 ἰοτρι. 308. καὶ οἱ ἐνδεεῖς} λ οἱ 
41. ζητήσεσι] ζητήσει Οοπρί. Ι ἡ γλῶσσα. αὐτῶν] ῥταηίῖε. καὶ 
41. αἱ γλωσσαι αὐτῶν 93. καὶ γλῶσσαι αὐτῶν 17 Οοάϊΐοεβ δεγρῖϊ. 
ἐξηράνθη] ἐξηρανται (22. (1120. τῶν ρυιπέξῖϑ ποιδῖ.) 36, ς1, 65, 99, 144, 
147, 233, 208. ἐξηράνθησαν 1) Οοάΐςεβ ϑεγρὶ. Κύριος ὁ Θεὸς] 
α ὃ Θεὸς 93. Οοτηρί. ἐγὼ ἐπακάσομαι}) αὐτῶν 25, 36, 48, ς1» 
όξ, 90, 93, 144, 147, 233» 30ς,) 308. (ΑἸεχ. (Ὁ Χ 'π οβαγ. πηΐπογε.) 
Ἄτγηὶ τ. Απτη. Εά. ἐπα δοδα! ἄντο: 199, 202. αὶ ἐγὼ Οοπιρί. ἐχ- 

ακάΐανι ἰρίθς Ἡϊΐετοα. ἐγὼ ἐπακέσ. ὁ Θεὸς ᾿σρ.] ἐ ἐπακέσομαι τοὺς 

τ͵ωχοὺς ᾿Ισραὴλ ϑ8ιαν. Οἴἶτορ. ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ] ὁ αγιος Ἰσραὴλ 

ΧΙ], 41. Ργϑ τ. Κυριος 108. καὶ οὐκ : ἐγκαταλείψω] Ἂ καὶ 1οῦ. 

ΧΥΤΙΙ. ἐνοιξωτ--ττηγάς] ἐἰνοίξω ἐ ἐπὶ τῶν ὁρίων τοηγὰς, καὶ ἐπὶ τῶν 

καὶ ὡς χνᾶν] καὶ ὡς χἕν Π], 41, 93». 



189. (ΟΕ ΙΝ. το.) 

ΗἩΣΑΙΑΣ. . 

3 ΄ , ’’ ΄ .»ν 3 ἔλ δά 

ἐν μέσῳ πεδίων πηγάς" “ποιήσω τῇ» ΕρΉμΟν Εἰς ἘΠῚ ὑδάτων, 

; 

ἯΝ : ΄-ς ΄ [74 

μυρσίνην καὶ χυπάρισσον, χαὶ λεύκλην" Ινα ἴδωσι 
Θήσω εἰς τὴν ἄνυδρον γῆν, χέδρον χαὶ πύ

ξον, 

καὶ γνῶσι, καὶ ἐννοηϑῶσι χαὶ ἐπιςῶνται ἅμα, 

Ἰσραὴλ κατέδειξεν. Ἐγγίζει ἡ χρίσις ὑμῶν, 

ψει ὃ βασιλεὺς Ἰαχώξδ. ἘγΠισάτωσαν, χαὶ 

τίνα ἦν, εἴπατε, καὶ ἐπιςήσομεν τὸν νϑν, 

πατε ἡμῖν, ᾿Αναγ[είλατε ἡμῖν τὰ 

ἤσατε καὶ χαχώσατε, καὶ ϑαυμασύμεϑα, καὶ ὁ 

ἐργασία ὑμῶν" ἐκ γῆς βδέλυγμα ἐξελέξαντο ὑμ 

ἡλίου ἀνατολῶν" χληϑήσονται τῷ ὀνόματί μου" ε 

πηλὸν, ὅτω χαταπατηϑήσεσνε. 
χαὶ ὡς κεραμεὺς χαταπατῶν τὸν 

χῆς, ἵνα γνῶμεν καὶ τὰ ἔμπροσθεν, 

ὑμῶν τοὺς λόγους. 

“ Ν ’’ 2 ΄ "»" ν᾿ 

ὅτι χείρ Κυρίου ἐποίησε ταῦυτᾶ, χᾶϊ! ὁ 

’ 

ἐπερχόμενα ἐπ᾿ ἐσχάτϑ, 

ψόμεϑα ἅμα Ὅτι τὖϑεν ἐςὲ ὑμεῖς, χαὶ πόϑεν ἡ 

ΚἘΦ. ΧΙ]. 

χαὶ τὴν διψῶσαν γῆν ἐν ὑδροαιγωγοῖς. 

Σ ἅγιος τοῦ 
Ν ε 

λέγει Κύριος ὁ Θεός: ἤγγισαν αἱ βελαὶ ὑμῶν, λέ- 

2 ε ».» δ ΄ : ἍἋ. 

ἀναγ[ειλάτωσαν ὑμῖν ἃ συμβήσεται, ἢ τὰ «πρότερον 

’ 
Ν νΝΝ 

καὶ γνωσόμεϑα τί τὰ ἔσχατα χαὶ τᾶ ἐπερχόμενα" εἶ- 
Ν ΄ [χά ΄΄3ν » 

χαὶ γνωσόμεϑα ὅτι ϑεοί ἐςε' εὐποι- 

ὥς. Ἐγὼ δὲ ἤγειρα τὸν ἀπὸ Βοῤῥᾶ, χαὶ τὸν ἀφ᾽ 

ρχέσϑωσαν ἄρχοντες, χαὶ ὡς πηλὸς χεράμέως, 

Τίς γὰρ ἀναγ[ελεῖ τὰ ἐξ ἀρ- 
ΜΝ “ 3 “2 9. ἡ ε Ζ΄ 5 ας ») Ζ 

καὶ ἐρᾶμεν ὅτι ἀληθῆ ἐςιν 5 8ὃχ ἔξὶν ὁ προλέγων, δδὲ ὁ ἀἄχϑων 

᾿Αρχὴν Σιὼν δώσω, χαὶ Ἱερουσαλὴμ παραχαλέσω εἰς ὁδόν. ᾿Απὸ 'γὰρ τῶν 

ἊΨ ἐς τς: μο ρ“ 2. ες. » ᾽7ὔ ᾿ ν δφνΝ 3 ’ Ξ2Ξ.:. ἈΝ ’ 

ἐθνῶν, ἰδὲ ἐδείς" χαὶ ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν, ἐὰ ἣν ὁ ἀναγγέλλων" χαὶ ἐᾶν ἐρωτήσω αὐτᾶς, 110- 

εν ἐςέ; ὁ μὴ ἀποχριϑωσί μοι. 

βανῶν ποταμᾶς. ὙΓΒεοἀοτεῖ. 1. 23. 

τῶν πίδιων 41. μέσῳ πεδίων---εἰς ἕλη] μέσῳ τῶν πεδίων εἰς ἕλη Ογ- 

ΔἸ. ΑἸοχ. (ἢ, 212. ποιήσω τὴν ἔρημον] ργατηϊ, καὶ. 41. Οομρρὶ. 

Ογτῖ!!. ΑἸεχ. νοὶ. 1, Ρατῖ. 1]. Ρ. “36. (ΟΕ, 11. 440, 840. εἴ α1.) εἰς ἕλη 

ὑδάτων] κα υδατων (Χ11. αὐάϊς, ἴῃ πιατρ, (ὉὉ 5) 26, 41, 49, 86, 87,01, 

97» 104. τού, 198, 228, 230, 3206, 309. Οομρ!. Ογη!}}. ΑἸεχ. ἰοο. οἱϊ. 

9]αν. Οἶτοσ. μαδεῖ ὑδάτων {Ὁ δε ἱπ ομιαγαξξ, ταΐπογς ΑἸεχ. καὶ 

τὴν διψ. γῆν] α διψῶσαν Ογτ!!. ΑἸεχ. 1, οἶζ, 

ΧΙΧ. Θήσω] ργαπηϊῖ. τοταμὲς ΟΥτ]}}. ΑἸεχ. 1. 440. γῆν] πη- 

γῆν 306. μυρσίνην] ρτοεπλῖι. καὶ ΧΙ, 26, 41, 48, 49; 51, 62, 86, 87), 

90, 93» 97. 104, τού, 109, 147, 1908, 233. 306, 308, 300. ΟΟμρρὶ. 

ΑΔ. Αἴεχ. καὶ λεύκην] - ϑησὼ εν τὴ ἀραδα βραυδὰρ καὶ ϑαᾶσερ 

αμα 22, 48, τ. 1 ϑήησὼ ἐν τῇ αραξα βραϑυδααρ και ϑασσερ αμὰ 

23. -Ἐ εαάεπι, πἰᾷ ϑασερ, 36. “ ϑησω εν τὴ ἀραβα βραϑυδααξζ 

οὐ καὶ ϑλαᾶσεριαμῶ 62. -ἰ εδάξηι, πἰῇ βραϑυδααρ, 147. “ ϑῆσω εν 

τη αραξα βαϑυδααρ και ϑαασὲρ ἁμῶ 90. - ϑησω ἐν τὴ ἀραδα 

βραδααρ και ϑααξραμὰ 93. ϑησὼω εν Τῇ ἀραθδὰ βαϑυδρααρ και 

ϑαασερ αμὰ 144. -᾿ εαάεπι, ηἸΠ βαϑρυδααρ, 308. καὶ τευκὴν 233. 

“καὶ ϑήσω ἐν τῇ ᾿Αραξὰ Βραϑυδαὼρ καὶ Θαασὲρ ἅμα. {Ὁ Χ ἴῃ 

ομδγαᾶ. πιϊποῦε ΑἸεχ. 

ΧΧ. Ἵνα ἴδωσι] να εἰδωσι 49, 104.) 109, 302. 

ἐπιγνῶσι Ογη}}, ΑἸεχ. ν. 375. καὶ ἐνγοηϑωῶσι) καὶ εκνοηήϑωσι 62, 

147. καὶ ἐπιςῶνται ἅμα] κ᾿ ἅμα 49. και ἐπάισσωνται ἀμα 430. 

κάι ἐπησϑώνται αμα 3.6. ἐποίησε ταῦτα] -ἰ- ταντα 26, 36, 41, 

8), οἵ.) τοῦ, 1το8, 228, 309. ΑἸΙά. Αἰεχ. Ατπν. 1. Αἰτῃ. ἘᾺ. δῖαν. 

ἐποιήσε παντὰ ταυτῷ 49. 233. κατέδειξεν] -ἰ- αὐτὰ 22) 48, ςτ, 62, 

ρο, 144, 147. 228, 233. (Αἰεχ. {Ὁ Χ ἴπ ομαγαέξ, πγίπογε.) -Ἑ ταυτα 
93. -Ἔ αὐτό Ογηϊ!. ΑἸεχ. 1. εἶτ. 

ΧΧΡ ἤγ[σαν] ηγίικασιν (22. εχ σοττ.) 36, 48, ς1) 62, 90, 93» 
144. 147, 233, 308. ᾿νεπεγμπί εἰ ἀῤῥγορίπφμαυενμπὶ Ἡ]ετοῃ. 

ΧΧΙΙ. καὶ ἀναγ[ειλάτωσαν ὑμῖν] καὶ απαγίειλατωσαν ὑμῖν 41. 
και ἀγαλλιασατωσαν ὑμιν 64. ἢ τὰ πρότερον] ἢ καὶ τὰ τροτερῶ 
46. ἢ τα τροτερὰ 36, 41, 49, ξ1, 62, 87, 90, 93,97, 1οὔ, 144, 147» 
228, 233) 392, 3ος, 306. (οπηρὶ. ΑΙεκ. ἢ τῶ πρότερον---ϑεοί ἔξε 
1ῃ ἙφΟΠ]. (ε4.} 2 Τίογα φμαδ γμεγ πὶ ἀἰϊοὶίδ, εἰ (είπιας φμῖα ἀϊὲὶ οὶς : υοἰ πο- 

ὑϊξπια φια (μπὲ ἀπημη αλε, εἰ ἑππὸ υἱάεῤῥνιμς φμῖα αἰ εὶς. ΟΥρεη. 1. 

εἴπατε 13] -Ἐ ἡμῖν τὰ ἐπερχόμενα εἰπᾶτε ἡμῖν 

αναγειλατε ἡμῖν 22. -Ἐ εδάεῃι, πῇ ὑμῖν ἀναγίειλατε υμιν, 93- καὶ 

ἐπιςήσομεν τὸν νδν] ἐπισήσωμεν τὸν νὰν ((γ]1Δ0α σω ρυπέ!5 ποῖαϊδ) 22. 

καὶ ἐπιρησομεν τε τὸν νὰν 26. και ἐπιςήσωμεν τον νὲν (ς τ. (017.} 144. 
α αι 93. τί τὰ ἔσχατα) ἢ τὰ ἐσχατὰ 49, 87, 91, 104, 3228. 

ἃ τὰ ἔσχατα (οπιρ. καὶ τὰ ἐπερχόμενα] και τι τὰ ἐπερχομενα 
62, 147. αὶ τὰ ΟἹ, 228. (οπρὶ. ᾿ 

ΧΧΠΙ. ᾿Αναγίείλατε ἡμῖν] και αναγίειλατε 26. κα ἡμῖν 41, 40. 

οἵ, 97, 1οό, 3οὅό, 309. (οιηρὶ. Αἴεχ. ανηγίειλατε ἡμῖν 144. 

κακώσατε)] καὶ κακώσετε τοῦ, 144. 
Ογη!]. ΑἸδχ. 11. τος. 

Ἁ ῳ 

καὶ γνῶσι! καὶ 

καὶ 
Ἔ καὶ γνωσόμεϑα ὅτι ϑεοί ἐξὲ 

καὶ ϑαυμασόμεθα] καὶ ϑαυμάσομεν 22. 48, 
51,90, 233, 398. καὶ ϑαυμάσωμεν 63, 144.147-. κ 97.228. κα καὶ 

Ά.» ’ ’ὕ καὶ ἐν μέσῳ τοεδίων] και εν μεσω" 

καὶ ὡς κεραμεὺς] α κῶν ὡς 23. 

Εἰσὶ γὰρ οἱ ποιδντες ὑμᾶς, χαὶ μάτην οἱ τσλανῶντες ὑμᾶς. 

ἸΑΚῺΒ ὁ “παῖς μου, ἀντιλήψομαι αὐτα" ᾿Ισραὴλ ὁ ἐχλεχτός. μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή 

Οοπιρί. καὶ ὀψόμεϑα ἅμα] μαθεῖ ἴπ ομιγαξξ, πηΐπογε Αἰεχ. 

ΧΧΙΝ. ἐκ γῆς βδέλυγμα] ἐκ γῆς βδελυγμάτων (ὐοπιρί. ἀε Ἰεγτα 

αδοριϊηαιίοαμηι Ἠϊεῖοθ. ἐξελέξαντο ὑμᾶς] ἐξελέξατο υμας 36, 87. 

228, 233, 2329) 305- 

ΧΧΥ. Ἐγὼ ϑὲ ἤγειρα] α δὲ ΑΙεκ. ἀφ᾽ ἡλίς ἀνατολῶν] εφ᾽ ηλις 

ανατολων 62. αφ᾽ ηλιξ. ἐγὼ δὲ ἡγειρώ τον ἀπὸ Βορρα καὶ τῶν αφ᾿ ηλις 

ἀνατολὼν (ἔς) το4. κα ἀνατολῶν 3090. κληϑήσονται} ργαειλπι. καὶ 

46, 48, ς1, 62, 9ο, 93» 147. 228, 233, 408. κεκλησονται 41. κλή- 

τονται ΑΙεχ. φρεαίαγ Εϊετοα. ἐρχέσϑωσαν ἄρχοντες] ἐρχέσθωσαν 

οἱ αρχοντες 93. ἐρχεσϑωσαν καὶ ἄρχοντες 308. καὶ ὡς πηλὸς κε- 

ρωμέως] α καὶ 25, 48, 51) 62, 90, 93» 147. α κεραμέως ϑ8[αν. Οἶτος. 
καταπατῶν τὸν πηλὸν] α Τὸν 41), 

το9, 392. ὅτω καϊαπατηϑήσεσϑε! βτὼς τὼς καϊαπατηϑήσεσϑε 23. 

ΧΧΥῚ. Τίς γὼρ ἀναγίελε! 1 τις γαρ ανηγίειλε 36, 48, ὅ2, 90, 

144, 147. λγαρ 93. Θιυίὲς ἐπὶπε, αππμηιαὐϊε υοδΐε Ἡϊΐετοι. καὶ ἐρξ- 

μεν] -Ἐ σοι 302) 30ς. αὶ καὶ Οομ)ΡΙ. ὅτι ἀληϑὴ ἐςιν] οτι αληϑὴης 

ἐρὶν τος, 392, 395. οὐκ ἔριν ὁ τορολέγων] ργοεαμι. οτι 86. δὲ ὁ 

ἀκέων] ὃ 302. Αἰεχ. ὑμῶν τὰς λόγες] τὰς λογες ὑμῶν ΧΗ], 26, 

86, τοό, τος, 239» 392. Αἰεχ. 

ΧΧΥΙΙ. ᾿Αρχὴν] αρχεῖν τού. καὶ Ἱερεσαλῆμ] αὶ ᾿ερεσαλημ 

400. εἰς ὁδόν) εν οω 111, το6. τῆν. οδον φΟ, 144: 

ΧΧΥΠΙΙ. ἰδὲ ἐδείς] ιδὰ α«ϑε:ς Χ1Π, 22, 36,49, 51.» 62,90, 91,93 

104, 1ού, 109, 144» 1479 1908,233. 392, 3408, 300. ΑΙεχ. ἰδὲ εδὲν 87. 

δ αϑὲν 97. (228. οοττ. αϑεις.) Οοτηρί. Αἰὰ, πιίδαις εἢ Ἡϊδγοη. α ἰδὲ 

θῖαν. Οὗἶτονσ. ὁ ἀναγγέλλων] ὁ αγίελλων 22»,.93: ὃ αναγίελων 147. 

Οοπιρί. καὶ ἐὰν ἐρωτήσω] καὶ ἐᾶν ἐπερωτήσω Χ]], 36, 48, ς΄, 62, 

90, 109, 1445 1479 233» 302, 305, 308. αὐτὰς] αὐτοῖς 144. 

ΧΧΊΧ. ὑμᾶς] -Ἐ αδικοι (22. (0 “Ὁ} 36, 48, 51, ὅ2, 93) 147. 

233. αντοις 23. -Ἐ ματαῖοι 90, 144, 2.95. καὶ μάτην] και μα- 

ταιοτῆς 22, 48, ς1, 62, 90, 93» 144, 147, 408. και μάταιοι 233. 

α μάτην 8ϊιν. Οὗτος. καὶ μάτην δίς. αὐ ἢῃ. σοῃ}.} καὶ αοικοι ([οτί. 

νυἶε αδικοι) καὶ ματαιοτῆς οἱ τλᾶάσσοντες ὑμᾶς Χ]1. πιᾶῦρ. α τού. 

οἱ τλανῶντες ὑμᾶς] οἱ πλασσοντες υμας 48, 51, (62. υἱ νϊἀεῖαγ) 90, 

144, 147, 308. κα οἱ οἵ, 309. ΟΟΙΠΡΪ. 

1. Ἰακὼξ] ργωπηῖ. καὶ δὲ τοό. ργαβπηῖτε, δὲ 302, 305. Εξσεε 

φιαοοῦ Ἠΐετοα. ᾿Ιακὼξ---ἦ ψυχή μου] ἰδὲ ὁ παῖς μου ὃν ἠρέτισα ὁ 

ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου Ὁϊάγηι. ἀε Τηη. Ρ. 116. 

Ἰακὼξδ---ἐπ᾽ αὐτὸν] ἰδὲ ὁ παῖς μου ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ 

ψυχή μου ϑήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτὸν Αἴμαπ. ἴϊ, 410. (ΟΕ, Ρ. 4ς 3. 

εἰ α΄.) Ἰακὼδ ὁ παῖς με] ἰδὲ ὁ παῖς Οτρεη. 1. 818. ἰδὲ ὁ παῖς με 

Ἑυΐεῦ. Πεπι. Ενδησ. Ρ. 97. Τ᾽ βεοάδοτεῖ. ἰϊ. 1.16. ἰδοὺ συνήσει ὃ παῖς 

μου Ογη!!. ΑἸεχ. 11. «36. ἀντιλήψομαι αὐτΆ αντιλαξομαν αὖτε 

ει. ὃν ἡρέτισα Οήρεη. Ἐλήεῦ. 1. οἷϊ. ὃν ἡρετισώμην Ὑεοάοτεῖ. . 

εἶς. (ΟΕ, ἴν. φόο. εἰ α].} «έενπαπε σμπς Ἐϊετοῦι. ᾿Ισραὴλ] αὶ 302, 

2ος. Ὑπεοάοτει. 1. εἶ. Ἰσρ. ὁ ἐκλεκτός μου] ὁ ἀγαπητὸς Οἡρεη. ]. 

εἶτ. ὁ ἀγαπητός με Ἑυϊεῦ. 1. οἷξ. προσεδέξατο---κρίσιν] ϑήσω τὸ 
σῴ [2 , 4.Ν Ἁ ’ Ω 

πνεῦμά μον ἐπ᾿ αὐτὸν, καὶ κρίσιν Τυπίη. Μ. Ρ. 493. τροσεδ. αὐτὸν 

19. 20. 

21. 



ΗΣΑΊΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

ρὸ 9 ρο 

2. μου, ἔδωχα τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾿ αὐτὸν, χρίσιν τοῖς ἔϑνεσιν ἐξοίσει. Οὐ χεχράξεται, ἐδὲ ἀνήσει, 
9 39 ε δ, 9. » ᾿ ." ᾿ δδὲ ἀχεσϑήσεται ἔξω ἡ φωνὴ αὐτϑ. Κάλαμον τεϑλασμένον ἃ συντρίψει, χαὶ λίνον μαπνιζόμενον 

. ἐρήσει, οὐδὲ κραυγάσει ὙΒεοάοτεῖ, 11. 224. 

«γῇσοι χαὶ οἱ χατοιχδγτες αὐτάς. 

ἃ σξέσει,. ἀλλὰ εἰς ἀλήσειαν ἐξοίσει χρίσιν. ᾿Αχαλάμψει, χαὶ ἃ : ϑραυσδήσεται, ἕ ἑως ἂν δὴ ἐπὶ 

τῆς γῆς χρίσιν, χαὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτῷ ἔϑνη ἐλπιξσιν. Οὕτω λέγει Κύριος ὃ Θεὸς, ὁ ποιήσας 
τὸν ἐρανὸν, χαὶ πήξας αὐτὸν, ὁ ςερεώσας τὴν γῆν, καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, χαὶ διδὰς τπαναὴν τῷ λαῷ τῷ 

ἐπ᾿ αὐτῆς, χαὶ πνεῦμα τοῖς πτατᾶσιν αὐτήν" Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ἐχάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ 
χρατήσω τῆς χειρός σου, χαὶ ἐνισχύσω σε, καὶ ἔδωχά σε εἰς διαϑήχην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν, 
᾿Αχοῖζαι ὀφϑαλμὲς τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους χαὶ ἐξ οἴκου φυλαχῆς, καὶ χαϑηῃ- 
μένους ἐν σχότει. Ἔγω Κύριος ὁ Θεὸς, τοῦτό μου ἐςὶ τὸ ὄνομα, τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσῳ, 

δδὲ τὰς ἀρετάς μευ τοῖς γλυπ]οῖς. Τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἰδὲ ἥχασι, χαὶ χαινὰ ἃ ἐγὼ ἀναγγέλλω, χαὶ 
πρὸ τῇ ἀναγίεῖλαι ἐδηλώθη ὑμῖν. Ὑμνήσατε τῷ Κυρίῳ ὕμνον χαινόν' ἡ ἀρχὴ αὖτϑ, δοξάζετε 
τὸ ὄγομα αὐτῷ ἀπ᾽ ἄχρε τῆς γῆς, οἱ χαταξαίνοντες εἷς τὴν ϑάλασσαν, καὶ «τλέίοντες αὐτὴν, αἱ 

ἡ ψυχή μου] ἐν ᾧ εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου Οἡήγεη. 1. εἶτ. εἰς ὃν εὐδόκη- 
σεν ἡ ψυχή μου Ἐυΐεῦ. 1. εἶς, ὃν ηὐδόκησεν ἡ ψνχή μου ὙΠΒεοάοτει. 1. 
οἷ. ἔδωκα] δεδωκα 87, 97, 2.8. Οοπιρί. ϑήσω Ὠϊάγῃῃ. ἀε Τπη. 
Ὑμεοάοτεί. 1. οἷ. ἔδωκα---ἐπ᾽ αὐτὸν] α οὐπὶ ἱπιετιηθά, Οὐρεη. ἷν. 
24. κρίσιν] ργαητ. καὶ Ὑμεοάοτεῖ. ἰος. οἶς. (ΟΕ ν. 46. εἰ 4].) 
ἐξοίσει) ὠπαγ[ελεῖ Οὐρεη, ἱν. 2ς. 

11. Οὐ κεκράξεται] οὐ κραξεται τού. ΑΙεχ. Οὐ κεχράξ. ἐδὲ 
ἀνήσει} ἐκ ἐρίσει ἐδὲ κράξει 7υἶπ. Μ. Οὐρεη. 1. οἴ, ἐκ ἐρίσει οὐδὲ 
χραυγάσει ΒΑΏ], Μ. 1. ς26. Ὡϊοάογ. ἴῃ (κε. Νιῖς. τοπι. ἱ. ρ. 524. ΟΥπῖ, 

Αἰεχ. 1. εἷε. (ΟΚ, {ϊ, 241.) ἄς, οὐπὶ οὔτε ρτὸ οὐδὲ, Αἰθδη. '. ὁς6. ἐκ 
οὐδὲ ἀνήσει} εδὲ βοησει 

408. πέφμε εἰαππαδὶ! Ἰτεῃ. Ρ. 220. δὲ ἀκχέσϑησεται ὅς. δά. ἢπ. 
ςοτ,.]} ὅτε ὠκέσεταί τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτῷἢἜ 7ιΠΠπ. Μ, 
1, οἷς. ἢς, πἰἢ ἀκέσει, Οτΐίρεη. 1. οἷ, οὐδὲ ἀκάσει τίς τῆς φωνῆς αὖ- 
τῶν. Αἴμδη. 1. οἷ, οὐδὲ ἀκεςὴ γενήσεται ἡ φωνὴ αὐτῇ ἔν ταῖς σλα- 

τείαις. ΒαΠ]. Μ. 1. οἴ. οὐδὲ ἀκεσϑήσεται}) οὐκ ἀχεσϑήησεται 306. 
ἔξω] ἐπ ρίαἰεὶς Ἰτεῃ, 1. οἶϊ, ἐν ταῖς τυλατείαις Ὀἱοάοτ. Ογτ!]. ΑἸεχ. 
Ὑμεοάοτεῖ. ]. εἶ, ἔξω ἡ φωνὴ αὐτῇ] ἡ φωνὴ αντε εζω 147. ΟΥτ]}. 
ΑΙεχ. νοὶ. νἱῖ. ῥατσί. 1. Ρ. 87. 

ΠΙ|. Καλαμον τεϑλασμένον) καλαμον συντεϑλασμενον 23, 41, 87» 
(οι. υἱὐ νἱάδεῖυτ) 97, τού, 228, 3ο8, 3090. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. κάλαμον 
συντετριμμένον Τυη. Μ. Οἥρεη. Ὠιοάοτ. ΟΥΠ]}. ΑἸοχ. 1. οἷς, ΟὨγγί- 

οἵξ, 1. ςό6ι. οὐ συντρίψει} οὐ κατεάξει ΤιΠπ. Μ. Οὐρεη. Τὶοάον. 
Ομιγίοϊ. Ογη!!. ΑἸεχ. Ὑποοάοτεῖ. 1. εἶ. καπνιζόμενον] τυφόμενον 
41. 7υΠίπ. Μ. Οἥρει. Ὠϊοάογ. Ομιγίοῖ,. Ογη]}..ὄ ΑΙεχ. ἰοὺ. εἶἰϊ. οὐ 
σξέσει] οὐ μὴ σξέσει ]ΤυΠία. Μ. !. οἴ, ἀλλὰ εἰς ὅτε. 84 Άη. οςοιῃ. 

ἴεᾳ.. 7 ἕως ἄν ἐκδάλῃ ἐκ γκους τὴν χρίσιν,: καὶ τῷ ὀνόματι αὐτὰ 5 ἔϑνη ἐ ἐλ- 

σιοῦσιν. Οτΐρεῃ. 1. οἷξ, ἕως ἂν ἐκδάλῃ εἰς νίκος τὴν Χρίσιν καὶ ἐπ᾽ αὐ- 

τῷ ἔϑνη ἐλπιᾶσι. ΟΒεγίο. 1. εἶς. (ΟΕ, ν. 317.) ἀλλὰ εἰς ἀλήϑειαν] 
αλλ᾽ αληϑὴ 41. αλλὰ εἰς ἀληϑη (87. πλᾶγρ. υἵ ἴῃ ΕΑ.) 97. Οοπιρὶ. 
ΑΙά, εἰς ὠληϑείαν---᾿Αναλάμψει ἴπ σου. [64ᾳ.] εἰς ἀληϑείαν ἐξοίσει, 
χρίσιν ἀναλήψει, ΤυΠήπ, Μ. 1. οἰ, κρίσιν] ργαεηηϊεῖ, τὴν 41. 

ΙΝ. ᾿Αναλάμψει] α 1ού. Ῥτδτη τι. κᾶν 144, 308. ανακαμψει 
406. καὶ οὐ ̓ ϑραυσϑήσεται] καὶ οὐ ) ϑλασϑησεται 91. ατοό, καὶ 
οὐ μὴ ϑραυσϑήσεται 7» ηῖη. Μ. Ρ.404. ἕως ἄν 95] εὡως ἂν ϑήσει 
97. 248. ΑΙά. ἕως ἄν ϑὼ Ευΐεῦ. Πεπι. Ενδηρ. ρ. 376. ((Ε, Ρ. ς1.) 
καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι] α ἐπι ΧΙ], 144. ἔϑνη ἐλπιδσιν] τ. ]υδίη. Μ. 

1. εἰϊ, 
ν. Οὕτω λέγει} α λέγει 23. τάδε λέγει ΟὨγγίοίϊ. ν!. 49. Κύ- 

ριος ὁ Θεὸς] α Κυριος ξ΄. ὃ Θεὸς το9, 302. Ιτεῆ. Ρ. 415. Αὐδο. 
ἴῃ Ο δι. Νίῖς, το. ἷ. Ρ. το. Ομιγίοί 1. εἰ. καὶ πήξας αὐτὸν] καὶ 
εερεώσας αὐτὸν ἴτοη. 1. εἰϊ. δὲ ηκὶ ἡΠμα : Αταῦτ. τήξας αὐτὸν, ὁ ὁ 

φσερεώσας] α 198. α ὁ Οοηρ!. ὃ ξερεώσας τὴν γὴν} ὁ πήξας τὴν 

γὴν Ιτεη. 1. εἶ, (ΟΕ, εὐπά. Ρ. 276. εἴ 'π (αΐ. ΝΊς. ἴοι. '. Ρ. 62.) ὁ 
σερεώσας τὸν ἐρανὸν καὶ τὴν γὴν. Αἴδδη. ἴ. 9. τὴν γῆν] αὐτὸν, ὃ 

ξίρεωσας τὴν γὴν 1938. καὶ τῷ ἐν αὐτῇ] α Αἴμδη. 1. οἷ, καὶ δὲ- 
δὲς] καὶ δὲς ΑΙεχ. ὁ διδὲς ΟΒιγίοί. 1. οἷς. ὙΠεοάοτεῖ, ἵν. 394. τῷ 

λαῷ] τῷ ἀνθρώπῳ Απη. 1. 4. Αγπι. Εά. τοῖς τατῆσιν αὐτὴν] τοις 
παρᾶσιν (0) αὐτὴν οἹ. 

ΝΙ. ἐχάλεσά σε) ὁ κάλεσας σε 40. 
σω σε Τυίη. Μ. Ρ. 188, 278. 

λ» ΄ ν»ν᾽ ’ 
καὶ ἐνισχύσω σε) καὶ ἰσχὺ- 

καὶ ἔδωκά σε) α και ΧΙ1. καὶ εϑη- 
κα σε 4τ. ἰδὲ τέϑεικά σε Οἰξεπ. ἱν. γ6. καὶ τέϑεικαί σε Ἑυϊεδ. 
Ῥεπι. ἔνδηρ. Ρ. 420. καὶ δίδωκα σε Αἴδδι. [1. «41. ἰδὲ δέδωκα σε 
οι. ΙΝ. - 

Εὐφράνϑητι ἔρημος, καὶ αἱ χῶμαι αὐτῆς, ἐπαύλεις, καὶ οἱ χατ- 
Φ Κ δῶ Ξ ΕῚ 97 ε μ᾿ έ ϑΑϑ.»» »Ὃ . » 7 ’ 

«οἰχϑντες Κηδάρ" εὐφρανθήσονται οἱ χατοιχᾶντες πέτραν, ἀπ᾿ ἄχρου τῶν ὀρέων βοήσασι, Δώσεσι 

Ογή]]. ΑἸοχ. ἷν. γι. (ΟΣ ἵν. 521.) ἔδωκα] τέϑεικα ὙΠεοάοτεῖ, 1. 

21. εἰς διαϑήκην γένους} -- μου 87, Ο1, 97, 309. ΑΙά. -Ε Ἰσραὴλ 
Οουρὶ. α Ογη!!. ΑἸεχ. ν. 368. (ΟΕ, νἱϊ. ρατί. 1, Ρ. 80.) ἐπ τοβακμιεα- 
“πὶ ρεπεγίς τπσὶ Ατοῦτ. 

Ψ1]1. ἐξαγαγεῖν) ργετηῖτ. καὶ 26, 40, 87, 144, 228. Οομρρὶ. δ. 
ΒαῖπΑΡ. Ερ. (δίμοὶ. δ. 14. ἐκ δεσμῶν] ἐξ ἀγρξ Απῃ. τ. 4. Απῃ. 
ἙάΔ. δεδεμένους} τοεπεδημένους 5. Βαγηα. [υϊι. Μ. 1. οἶς, Ἐυϊδδ. 

ΡΥῶρ. Ενδηρ. Ρ. τόφ. ἀνειμένους Αἴδδη. ἰ. 3)ς. καὶ ἐξ οἴκου) 
α χαὶ Οοπιρὶ. 8. Βαγηδῦ. 1. οἷ. καὶ καϑημένου) , καὶ ΧΙ], 22. 

36,,.41,) 48, 49. ξ1, ό:, 86, 9ο, 91, 93, 104, τού, τος, 144» 147) 198, 
230, 302, 32ος, 306, 2ο8, 300. Οομηρὶ. ΑΙεχ. 8. Βαγῃδῦ. πη. Μ, 
Ευΐεῦ. Ατμδη. 1. οἰξ. Οὐ}. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ]. Ῥαχί. '. Ρ. 8ο. ΤΤ βοοάοτεῖ. Σ. 
τε68. ἷἱν. 97ο. καὶ καϑημένους ἔν σκότει} ἀαῤίίαπίει ἐπ “φασόγὶ;. 
Ηἰετοη. 5 

ΨΠΠ. τοῦτό μου ἐςὶ] α ἐςὶ Τυδίη. Μ. Ρ. “8. ((Ε Ρ. "τ᾿ τὰ- 
τό μοι ἐςὶ Ὑιεοάοτεί. ἰν. 9700. μου ἐςὶ τὸ ὄνομα] ες! τὸ ονομᾶ μοῳ 
109, 392. τὸ ὄνομα] κα τὸ 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93» 144» 147» 
233, 3ο6, 208. ΓιΠππ. Μ. Εὐΐεθ. ὙΠοοάοτεῖ. ἰ. οἷ. οὐ ϑώσω] καὶ μὴ 
δώσω 7υπίη. Μ. 1. εἶ. ἐϑδὲ τὰς] ετε τὰς 97. 228. καὶ τῶς Αττῃ. 1. 

ΙΧ. Τὼ ἀπ᾿ ἀρχὴς---ἀναγγέλλω] μια α ῥγίπείρίο μιπὶ, ἐσὲ βαπέ, 
μὲ που, φμπ᾽ ἐρο ἀπημηπίίαόο : ( αῃοά. ἰδὲ ἥκασι] ιδὰ ἡκδσιν 62, 90, 

144, 147, 308. ἰδὰ ἥκει Τυδίη, Μ. 1. εἶϊ. καὶ καινὼ] καὶ χενῶ 144. 
α καὶ 7Τυβία. Μ. Ευήδῦ. 1. οἷ. ἃ ἐγὼ ἀνωγγέλλω] ἐγὼ αναγίελω 

1, τού. ἃ ἐγὼ νυν ἀναγίελλω 22, 51, 90) 93. (144. εχ ΟΟΙΤ. [1. 
ἴες.) ἃ ἐγὼ αναγίελω 26, 41, 40, 97) 108, 228, 233» 300. ΟὐοΙηΡΙ. 
ΑΙά. ἃ ἐγὼ νυν αναγίελω 16, 48, 62, 147. αἱ ἃ 306. ΑΙεχ. ἐγὼ 
ἀναγέλλω ὑμῖν Αἰτῃ, τ. Αγ. Ἐά. καὶ Ὡωρὸ τῷ ὅζς. δὰ ἔπ. Του. 
εἰ Ῥγίωχεαπ πιααίζοβαγεπι εα, σμάϊγε ὑος Κεεὶ. (αίποά, καὶ τρὸ τοῦ 
ἀναγγεῖλαι] καὶ πρὸ τε ἀνατειλαι ΧΙ], χό. ΑἸεχ. 

Χ. Ὑμνήσατε τῷ Κυρίῳ] υμνησατε τω Θεω 48, 51, 62, 90, 93» 
144, 147, 333; 398. Τυπίη. Μ.]. οἶς, ἡ ἀρχὴ -ἀπ᾿ ἄκρε τῆς γ᾽ς} 
ὅτι ἀρχὴ αὐτῇ ἐν ὑψίροις δόξης καὶ τὸ ὄνομα αὐτῷ ἀπ᾽ ἄκρων τῆς γῆς 
Αἴτ. 1. Ατπι. Ἐὰ. ἡ ὠρχὴ αὐτῷ} -Γ ἀνω 42, 36, 48, ςτ, 62, "" 

93» 144, 147. 2333» 308. λα 87,91) 97» 104, 228, 300. (ὐοηλρὶ. 
206. Τυϊη. Μ. 1. οἴ, δοξάζετε] δοξαζεται 22, 36, 48, ςτ, 62, ἈΝ 
τού, 1Ιο9, 144, 147) 233» 302, 306, 3.08. κα 23. ΓιΠ πη. Μ,. Ἰος. Εἰΐ, 
Ῥγβειηϊεῖ. καὶ το4. κίον βοαιωγ Ἡΐετοθ. τὸ ὄνομα αὐτι] . 23. ὅν, 
147. 7Τυϊέη. Μ. 1. οἷν. δἰ ποππθη ἐδλίμε Ἡϊετοη. ἀπ᾽ ἄκρου τῆς γῆς] 
ἐπ᾿ ἀκρου τῆς γῆς [1], τοό. (ὐοπιρὶ. ῥγβπιῖεῖ. δοξαζεται 22) 16, 48, 
51) 90, (93. (1140. αν ραπϑῖ. ποῖδῖ.}) 144). 233» 308. απὶ ἄκρων τὴς 
γης 86. οἱ καταξαίνοντε:] οἱ κατοικδντες «1. εἰς τὴν ϑάλασσαν) 
αεις 48, 51. κα τὴν 62, Ο1,) 147, 233. καὶ πλέοντες αὐτὴν] καὶ 

πλέοντες ἀεὶ Τυμείη. Μ. 1. εἰ. αἱ νῆσοι] ργοετηϊτε. καὶ 41. καὶ νῆ- 

σοι 91, 97» 228, 300. ΟὐοπιΡΙ. ΑΙά. καἱ τοῦ. Τυδίη. Μ. 1. εἴ, καὶ 
οι ἱ κατοικᾶντες] ᾿ καὶ οἱ 91, 309. Οοπιρὶ. 

ΧΙ. καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς] καὶ πᾶσαι αὐτῆς ἐπαύλεις ϑῖαν. Οἰἶτορ. 

αἱ χῶμαι ἀὐτῆς] αἱ κῶμαι αὐτῶν Τυϊίπ. Μ. 1. οἶς. ἐπαύλεις] ρτα- 

τηῖτι. καὶ αἱ Τυδίπ. Μ. Ι. εἰϊ, Κηδαρ] αὐυτας 56. εὐφρανϑήσον-. 

ται) εὐφρανϑήτε 23» 147. οἱ ' κατοικαντες τοίτραν] ργατηϊιῖ. καὶ 40. 

Τυδίη. Μ. 1. εἰ. ἀπ᾽ ἄκρα τῶν ὀρέων] απ᾿ ἀκρων τῶν ορεων 11], ΧΠ], 

26, 40, τού, 229. βοήσασι] βοησονται ΧΙ]. ]Τυδίη. Μ. 1. εἶ, 

α 1οῦ. μαῦεῖ ἰῃ οἰαγαέϊζ. πηποσε ΑἸεχ. 
ΧΙΙ. Δώσασι] 62. ϑότωσαν αν. τῷ Θεῷ δόξαν] δοζαν τω 

Σ 



ε 
Ἷ 

᾿ 

᾿ 

ἩΣΑΊΙΑΣ. 

ὶ ἀνέξομαι; ὡς ἡ τίχτεσα ἐχαρτέρησα, ἐχςῆσω 

-ω “ὦ ΄ ». ΄- Ν Ν ἤ’ ΄ 3: 9 Γιὰ Ν ὔ Ξ 

χαὶ ξηρανῶ. ἅμα" ᾿Ερημώσω θρὴ Καὶ βενὲς, χαὶ πτάντα χόρτον αὐτῶν ξηρανῶ" χαὶ ϑήσω ποτὰ 

ΕΝ 

μὲς εἰς νῆσδς, χαὶ ἕλη ξηρανῶ. Καὶ ἃ 
ε,, 

φ ἃ, 3 

ξω τυφλὲς ἐν ὁδῷ ἦ οὐκ ἔγνωσαν, χαὶ τρίδες. ἃς ὃχ ἤδει- 

ΡῚ ς ρ 
ρ Ν Ν᾿ . 9 3 ρ Β ρῷ 

σαν πατῆσαι ποιήσω αὐτός" ποιήσω αὐτοῖς τὸ σκότος εἰς φῶς, χαὶ τὰ σχολιὰ εἰς εὐϑεῖαν' ταὺ- 
. ᾿ ὔ ὌΝ ,. 93 , 9 .,2: Γ΄ 9 

τα τὰ ῥήματα ποιήσω χαὶ οὐχ ἐγχαταλείψω αὐτές. Αὐτοὶ δὲ ἀπεςράφησαν εἰς τὰ ὁπίσω' αἱ- 

ο ρ ὔ ρ᾿ ρ ε “, » - 

σχύνϑητε αἰσχύνην οἱ πεποιϑότες ἐπὶ τοῖς γλυπΊ]οῖς, οἱ λέγοντες τοῖς χωνεῦτοι(, Ὑμεῖς ἐςε θεοὶ 

ε “ι΄ ε ΑΝ 3.ϑΜ0θ02 . ε Ν Σ δλέ ἰδεῖ! Καὶ ΐ υφλὸ ἀλλ ἣ οἱ ταῖδέ 

ἡμῶν. Οἱ χωφοῖ ἄχδσατε, ΧΙ οἱ τυφλοὶ ἀναξλέψατε ἰδεῖν. Καὶ τις τύφλος ἢ ιὁες 

Ν Ό »" Ν 7 ς Ἀ" Φ ρ “ 

μου, καὶ χωφοί ἀλλ᾽ ἢ οἱ χυριεύοντες αὐτῶν 5 χαὶ ἐτυφλώϑησαν οἱ ὅδλοι τῇ Θεδ. Εἴδετε πλεο- 

7 ᾿ ς-ο- - ᾽ 9 ΄ 3 , “2 ΔΨ "ν" 93 3. “ Κύ ε Θ ᾿ν 0 λ 7 

γάκις; «καὶ οὐχ ἐφυλάξασϑε" ηνοιγμένα τὰ ὦτα, χαὶ οὐχ ἠχέσατε. Κύριος ὁ Θεὸς ἐδουλεῦσατο 

ρῷ - 
Ἷ -«απῳ-λ ε Ἁ, Δ "οὠ 

γα δικαιωθῇ, καὶ μεγαλύνη αἴνεσιν. Και εἶδον, χαὶ ἐγένετο ὁ λαὸς πεπρονομευμένος, ΧΩ! διηρ- 

ν Ν 3 ρ 
ρο ν 3 » χά Ψ 4 39 » 

πασμένος" ἡ γὰρ “αγιίς ἔν τοῖς ταμείοις ππανταχϑ, χαὶ ἐν οἶχοις ἅμα, ὁποῦ ἔχρυψαν αυτᾶς' 

959 ἡ 3 - “72 »Ῥ 3 ΄ Ψ | Ν 2 ἣν ὁ λέ ἾΑ δ, Τίο ἐ ς μ᾽ 

ἐγένοντο εἰς προνομὴν, Χαὶ ὃχ ἢν ἐξαιρόμενος ἅρπαγμα, χαὶ ἐκ ἣν ο λέγων, Ἀποΐος. ΤΙς εν ὑμῖν 

Θεω 22, 36, 48, 90, 93. 144» 308. τῷ Κυρίῳ δόξαν ϑ8ῖαν. Οἰἶτος. 

τὰς ὠρετὼς δες. αἀ ἔπ. τοπ1.7 καὶ ταῖϑες αὐτᾷ ἀγαθὰ ἐν ταῖς νήσοις 

ἀναγγελξσι δῖαν. Οἰΐτος. εὐεργέται αὐτὰ ἐν ταῖς νήσοις ἀναγίελξσι 

8]αν. Μοίᾳ. ἀναγίελξσι] απαγίελδσι 41, 87, 97) 104. 208, 309. 

Οουιρὶ. ΔΙά, 

ΧΙΠΙ. καὶ συντρίψει πόλεμον] α και 25, 62, 144. Τυπίη. Μ.1. οἷξ. 

συντρυψαι πόλεμον 36, 48, ς1, 90, 93, 147, 233» 408. ὙΓπεοάοτεί. ἷν. 

971. ἐπεγερεῖ ζῆλον] ργαπιϊῖ. καὶ 40. ἐπεγειρει ζηλον τού, 30ζ, 

406. επεγειβη ξηλον 1ορ, 302. καὶ ἐπεγέραι ζῆλον Ὑπεοάοτεῖ. ], 

εἶ. καὶ βοήσεται) ῥγειηπῖ, σημᾶινει 22. ῥγαιηῖ. σημανεῖ 48, 

᾿ς ὅα, 90, 144) 1475 (228. {πρτὰ 11.) 2ο8. (ΑἸεχ. 10 Χ ἴῃ ομαγαέξ. 

τηΐμοσε. ργττι. σημανη 93: ἐπὶ τὰς ἐχϑρὲς αὐτῷ] ἐπι τὲς αυ- 

τὰς (εχϑρες {υργαίοτρε, δὺ αἱ. πι.} 91. ὥρος τὰς ἐχϑρες αὐτῇ 109, 

302, 305. α αὐτῷ Τυϊῖη. Μ. 1. οἷξ, αὐτὰ] αὐτὸς 87, 309. ΑΙά. 

μετὰ ἰσχύος] μετα αἰσχυνὴς 305. 

ΧΙΥ. Ἐσιώπησα]) -Ἐ απ᾽ αἰωνος 22, 23, 36, εἴ, 62, (86. πιατρ.) 

8), 9ο,91ν, 93» 97. 104» 1ού, 144) 1.47» 228, 233) 298. Οοτηρί. Τεοά. 

Ιος. οἶς. Αὐτὰ. τ. Ἄγ. ἘΔ. ργαπηῖε, τί 1Πάογ. Ρεὶ. Ῥ. 579. 7Τακπὶ ἃ 

φτίπείρίο ς Ἡϊετοθ. ὡς ἡ τίκτεσα] Ῥοηΐξ ροίξ ἐκαρτερησῶω 1], 22, 

26, 36, 41, 48, 62, 9ο9 93. 1οό, τορ, 144. 147, 108, 233) 302) 306, 

4098. Αἰεχ. ΒΗ]. Μ. 111. 337. ὙΠεόάογεῖ. 1. οἷξ, ὡς ἡ τίκτ. ἐκαρτ. 

α ΙΠάογ. Ρεὶ. 1. εἶ, ἐκαρτέρησα) α 86. ἐκςήσω] ἐχφάνω και ἐκ- 

φήσω 22, 36, 48, ξ1, 90, 93» 144) 147, (228. ργα [ἴπ.} 233, 308. 
ἐκφοξω καὶ ἐκήσω 62. ργβογλῖτε. ἐκφάνω (πηᾶγρ.) 86. ργαγηῖιξ, νῦν 

Αγ. 1: Αγη. Ἐά. 

ΟΧΝ, ᾿Ερημώσω---ζηρανῶ 157 α ουπὶ ἱηιειτηεὰ, 26,41) 49,91) τού, 

198. Βαθεὶ {Ὁ χς ἰῃ ομγδέϊ. τηΐπογε ΑἸεχ. καὶ τάντα---ξηρανῶ]} 

α οὐπὶ ἱηϊτεγπιοά. ὙΠεοδοτεῖ. 1]. οἶΐ. καὶ πάντα χόρτον] καὶ παντα 

τον χόρτον 227 48, ςῖ, 62, 900, 93.» 075 104. 109, 144» 147.233. ΟΟΥΡΙ. 

αὐτῶν] α (ω2. δαἀϊοτῖρι. ἔργα 11π.) 48, ς τ, 9ο, 144. 5αν. Οἴἶτορ. αυ- 

τον ((γ1120. ον Ῥυιπδιῖ5 ποδί.) 93. ξηρανῶ τ" ---ξηρανῶ 2. α 8]τετιττ. 

οὐπὶ ἰηϊεγγεᾷ. 62, 147. 
ΧΥΙ. Καὶ ἄξω] και ἕξω 62. καὶ αναξω 3ος. ἢ οὐκ ἔγνωσαν) 

“ οὐκ ἤδεισαν Ὑ εοάοτεῖ. ]. οἷ. ἃς οὐκ ἤδεισαν) ὃς ἊΝ ηδεισαν 111, 
ΧΙ], τού, τ98. Τυδίη. Μ. Ρ. τ99. ἃς οὐκ ἔγνωσαν Τεοάοτεῖ. ]. οἶϊ. 
πατῆσαι ποοιήσω αὐτάς} τοιησω τατησαι αὐτὲς 22, 36, 48, 62, 93, 
144. 147, 233. 308. (πρὶ. ὙΓ Πεοάοτεῖ. ]. οἷϊ, α ποιησω αὐτους 91. 
«πατήσεσι Τυϊίη. Μ. Ἰος. εἶ, -ποιήσω αὐτοῖς] α αὐτοις 62, 147. 
τὸ σκότος] τὸ 87, 97, 104» 300. ΟΟπρί. εἰς φὼς] αὶ εἰς το, 302, 
4ος. ᾿ καὶ τὰ σκολιὼ] α 87, 91) 104, 309. κα τὸ ΟομρΡ]. καὶ τὰ 
σκολιὼ---σοιήσω] καὶ τὼ πόνηρα εἰς σκολιὰ, ταῦτα ποιήσω το Οοὐϊ- 

ςε5 ϑεγρὶϊ. εἰς εὐθεῖαν] εἰς εὐϑειας 6. εἰς εὐϑεια 41, ( ξῖ. εχ Τοῖτ.) 

147. Οὐπιρὶ. εἰς εὐϑεα 62. κα 87,91) 104, 3900. ταῦτα τὰ ῥήμα- 

τὰ ποιήσω] ταῦτα λαλῶ ἃ ποιήσω 8[Αν. Οἴτορ. ἄκεε νεγδα ζαεῖαηι ἐς 
Ηΐεῖοη. ποιήσω 39] “ αὐτοις (ΧΙ. πιᾶγρ. (Ὁ 5) 22, ὅ2, οἱ, 97, 

104.) 109, 147, 228, 302, 3ος. Οομρὶ. ΔΑἰΙά. ἃ ποιησὼ αὐτοις 22, 16, 

48, κἴ, 90, 93» 144, 233. Ῥτριηΐι. ὦ 86, τού, 198, 308. ΑἸοχ. 
Ἑ αὐτὰ 87). αὐτὰς] -᾿ λέγει Κυριος 9ο, 144, 233. 

ΧΥΠ.. Αὐτοὶ δὲ ὥπεςράφησαν) αυτοι ὃε αποςραφητωσαν 03. 

αἰσχύνθητε αἰσχύνην] αἰσχυνόμενοι αἰσχυνὴν οΙ. αἰσχύνθητε αἰ- 
σχύνη ὙΠεοάοτεῖ, ἷν. 972. οἱ πεποιθότες] οἱ ττροσκυνεντες (Πηᾶγ. 
αἱ ἰη 4.) 8). ἐπὶ τοῖς γλυπΊοϊς] λα ἐπι (αἀοτῖρι. πιᾶγρ.) 87. τοῖς 

χωνευτοῖς] τοῖς χωνευτῶις 100, 144) 302. ΑΙά. 

ΧΥΠΙΙ. καὶ οἱ τυφλοὶ] α οἱ 41. ἰδεῖν} α ΒΑΗ͂]. Μ. ἱ. τ ς6. καὶ 

ἴδετε δῖαν. Οἴτορ. 

ΧΙΧ. Καὶ τίς---ολλ᾽ ἢ 4.1 ᾳ οὑπὶ ἱπιεγπχεά. 3ος. τίς τυφλὸς 

᾿ «-αὐτῶν] τις τυφλὸς ὡς αφεςῆχως (ππᾶγρ. 100 Χ4) ΧΙ]. ὦλλ᾽ ἢ οἱ 

παῖδίς μου] αλλ᾽ ἢ ὃ λαος παιδὲς μου 22, 36, 60, 93) 144. ῇς, ἰῇ 

οἱ παιδὲς, 48, 398. αλλ᾽ ἢ ὁ λαος παῖς δὲ 62, 147. αλλ᾽ ἢ ὁ παις 

μὸν τοό. οἱ παῖδές μου] ὁ λᾶος μὲ 86. πιᾶτρ. λ οἱ Οοπηρὶ. καὶ 

κωφοὶ] καὶ τίνες κωφοὶ Οτρεηῃ. 11}. 712. καὶ ἐτυφλώϑησαν] τις τυ- 

φΦλος ὡς ὁ απίσχηκὼς ετυφλωϑησαν 23. Ρῥγατλϊ. τις τυφλὸς ὡς απε- 

σχηήχως (36. ἴογ. απεσχικως) 104, 228. Ργϑευηῖτ. εδάεπι, αἰ ἢ ὁ αἀπε- 

σχῆχως, 48, 62, (86. πιᾶγρ.) 87. 91» 93» 97. 144. 147: 308, 309. 

Οοιιρί. ΑΙά. ργασπιῖττ. ελάεπι ἔεγε ἄπ. τ. Αττη. Εά. ργβευλϊῖ. τι 

τυφλὸς ὡς ὁ ἀπεσχήκως 51. ῬΓατλϊῖ, τις τυῷλος ὡς ὁ αφεςῆκως 90. 

φμὶς ἐαοις, πὶβ φιὶ γεσερὶς ἢ εἰ ἐχεσεαιὶ {επ| Ἡϊετοη. 

ΧΧ. Ἐἴδετε] ἰδετε 49, τού, 144. Οοπρί. ΑἸεχ. Εἴϑετε πλεονά- 

κις] εἰ δέ γε πολλάκις [υδίῖη. Μ. Ρ. 401. καὶ οὐκ ἐφυλάξασϑε) καὶ 

5κ ἐφυλαξατε 26. ἠνοιγμένα] πνεωγμενα 22, 41) 48, 49, ξ1, 90, 91» 

104» 1:44. 239, 306, 3200. ἀνεωγμένῶ ό;, 87. 93. 97» 147, 228, 233, 

498. Οοιηρὶ. ΑἸά. Τυδίη. Μ. 1. οἷς, τὰ ὦτα] -- ὑμῶν Τυϊπ. Μ. 

Ι. οἷϊ. 

ΧΧΙ. Κύριος ὁ Θεὸς] “Ὁ ἡμῶν 22, 48, ε1, όὅ;, 86, 9ο, 93» 144» 

14). ἐξελεύσατο] ἐδαλετο ΧΙ], 29, 23, 26, 36, 41, 48, 40.» 1) (62, 

147. υἱ ν]άετυτ) 86, 87, 9ο, 91. 9397: 194: τοό, 109, 144) 198, 228, 

233, 230, 3092, 3208. (πρὶ. Αἰά. 13 (οάϊςοε5 ϑεγρὶϊ. οοἰκὶ! Ἡἱεγοῦ. 

ἵνα δικαιωθῇ] ἱνὰ δικαιωϑητε 42, 36, 48, ς1, ὅ2, 90, 93» 144. 147, 

(228. εκ οοττ.) 233, 3908. καὶ μεγαλύνῃ! καὶ μεγαλυνῆτε 22, 36, 

48, ςτ, 62, 86, οο, 93, 1445 147. (228. ἐχ οοττ.) 232,30ο8. αἴνεσιν} ' 

Ὀγϑυτῖ. καὶ 30ς- ᾿ 

ΧΧΙΙ. Καὶ εἶδον] καὶ ειδὲ 22, 36, 48, 90, 935) 144, 308. καὶ τιδοὸν 

49. ΑΙεκ. καὶ ιδὲ 233. καὶ ἐγίνετο) κα καὶ ΑἸεχ. ὁ λαὸς τεπρο- 

γομευμένος] ὁ λαος τρονενομευμένος 41, 90, 97, 109, 302, 30ς. ΑΙά. 

ὁ λαᾶος τσρογομευμενος 62,104. κα ὃ τοό. ὁ λαᾶος τὩρονομενομεένος 147. 

ὃ λαος τροενομευμενος 228. ἐν τοῖς ταμείοις] ἐν τοις ταμμειοὶις 41, 

ς1,) 90, 979 144) 1475) 228, 308, 300. Οοπρὶ. Αἰεχ. εν τοις τῶμιοις 

93. καὶ ἐν οἴκοις ἅμα] καὶ εν τοις οἰκοις ἀμᾶ 40, 302. ἐγένοντο 

εἰς προνομὴν] ἐγένετο εἰς προνομην 48. ρτατηῖτῖ. καὶ 49. καὶ ἐκ ἦν 

ἐξαιρέμενος ἅρπαγμα) καὶ ἅτις ἦν ὃς ἐξείλετο αὐτὰς ς Οοαΐοεβ δεγρὶ!, 

ἐξαιρόμενος ἅρπαγμα] ῥγατηϊτ. ὁ Χ]], 22, 46, 41, 49. 51, 90, τοό, 

144, 147, το8, 228, 233, 302) 306, 308. (οπιρὶ. ΑἸεχ. ὁ λέγων] 

Ἢ ἐν ὑμῖν 81αν. Οἰἶτος. 
ΧΧΠΙ. Τίς ἐν ὑμῖν] - ὁ φοδεμενος τὸν Κυριον, εἰσωκδσώτω τῆς 

φωνῆς τὰ ταιδὸς αὐτα' τις ἐν υμιν 36, 49. 228. τις ἐν Ἡμῖν 93. ὃς 

ἐνωτιεῖται!] α ὃς 392. ΑΙά. ὃς ἐνωτιεῖται---ἐπερχόμενα) ὃς ταῦτα 

εἰσακέσεται, καὶ εἰς τὰ ἐπερχόμενα γνώση Οοπιρί. φαΐ ἦκε αμάϊαί, 

εἰ βαίατα τορποίραι ἢ Ἡϊΐϊετου. εἰσακάσατε) προεζει και εἰσακεσετὰι 

22. τροσέζει καὶ εἰσακεσεται 36, 48, 144, 147, 302. (ΑΙεχ. οὐπιὶ 

προσέξει καὶ (Ὁ Χ ἴπ οἰμιαγαξξ. πὐΐπογε) προσαξει καὶ εἰσακδσεταὶ 

ξῖγ) 90. Ρτροπηττ. προσεξει κῶι 62. εἰσαχδσεται (86. πιᾶγρ. προσεζει) 

104, 1ού, τορ; 198, 306. δἷαν. Μοίᾳ. ἔς, Ῥγα πο καὶ, 8[αν. Οἶτορ. 

προσευξει καὶ εἰσακεσεσθαι 93. προαξει καὶ εἰσακεσεται 233. προσ- 

εὐξει καὶ εἰσακεσεται 308. ὃς εἰσακέσεται ΑἸά. 

πὶ τὸς ἐχϑρὸς αὖτὰ μετὰ 

ΚΕΦ. ΧΙ]. 

᾿ τ νρς νας παῖς γήσοις ἀναγίελῶσι. Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων ἐξε- | 

τῷ Θεῷ δόξαν, τὰς ἀρετᾶς αὐτῇ ἐν ταῖς γήσοις ἀναγίελδσι. ρίος 

λεύσεται, καὶ συντρίψει πύλεμον, ἐπεγερεῖ ζῆλον, Χαὶ βοήσεται ε 

ἰσχύος. Ἐσιώπησα, μὴ χαὶ ἀεὶ σιωπήσομαι κα 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 19. 

2ο. 

21. 

"22. 

23. 



ΗἩΣΑΙΑΣ. 

ΚΕΦ. ΧΗΙ. 
ὃς ἐγωτιεῖται ταῦτα ; εἰσαχέσατε εἰς τὰ ἐπερχόμενα. Οἷς ἔδωχεν εἰς διαρπαγὴν ᾿Ιαχὼξδ χαὶ Ἰσ- 

ραὴλ τοῖς προνομεύεσιν αὐτόν; χὶ ὁ Θεὸς ᾧ ἡμάρτοσαν αὕτῷ, καὶ ἐκ ἠξόλοντο ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῷ 

25. πορεύεσθαι, δὲ ἀχὅειν τῷ γόμε αὐτξ, Καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτὲς ὀργὴν ϑυμο, αὐτᾶ, χαὶ χατί-. 

σχυσεν αὐτὰς πὔλεμος, χαὶ οἱ συμφλέγοντες αὐτᾶς χύχλῳ, χαὶ οὐχ ἔγγωσαν ἕχαςος αὐτῶν, δὲ 

24. 

10. 

404 Ηϊετοη. 

ἔϑεντο ἐπὶ Ψψυχῆν. 

ΚΑῚ νῦν οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ «οιήσας σε Ἰαχώῶξ, χαὶ ὁ 
Ω, 3 ᾿ ’ 39 “7 ΄ Ἀν ΄ Ξ.κΚὰ εἰ ΄ 

ὁτι ελυτρωσαμην σε, ἐχάλεσα σὲ τὸ ὑνομᾶὰ σδ' ἐμὸς εἰ σύ. 

πλάσας σε Ἰσραὴλ, Μὴ φοῦξ, 

Καὶ ἐὰν διαδαίνης δ᾿ ὕδατος, μετὰ 

σξ εἰμὶ, καὶ πποταμοὶ οὐ συγκλύσεσί σε" χαὶ ἐὰν διέλϑης διὰ πυρὸς, οὐ μὴ χαταχαυϑῆς, φλὸξ 
οὐ χατακχαύσει σε. 

λαγμά σου Αἴγυπ)ον χαὶ Αἰθιοπίαν, καὶ Σοήνην ὑπὲρ σϑξ, 

Ψ 9 ε ε ε 2 ὦ 3 

Οτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός σου ὁ ἅγιος ᾿Ισραὴλ, ὁ σώζων σε" ἐποίησα ἄλ- 

ΟἾΑΦ᾽ οὗ ἔντιμος ἐγένου ἐναντίον ἐμ, 

ἐδοξάσϑης, χαὶ ἐγώ σε ἠγάπησα, χαὶ δώσω ἀνϑρώπες ὑπὲρ σϑ, χαὶ ἄρχοντας ὑπὲρ τῆς χεφαλῆς 

σου. 

σε. 

Ἁ, ρ ΨἉ ρ ρο ΓΝ 

Μὴ φοξξ, ὅτι μετὰ σξ εἶμι’ ἀπὸ ἀνατολῶν ἄξω τὸ σπέρμα σου, χαὶ ἀπὸ δυσμῶν συνάξω 

Ἐρῶ τῷ Βοῤῥᾷ, Αγε, καὶ τῷ Λιξὶ, Μὴ χώλυε" ἄγε τοὺς υἱός μου ἀπὸ τῆς πόῤῥωθεν, καὶ 
- 3 ρ᾿ ρὋ 6 ’ ρ. ᾽ ρω 

τὰς ϑυγατέρας μου ἀπ᾽ ἄχρων τῆς γῆς, Πάντας ὅσοι ἐπικέχληνται τῷ ὀνόματί μου" ἐν γὰρ τῇ 
ξ 4 

΄ Ε ΕΝ 

δόξη μδ κατεσκεύασα αὐτὸν, χαὶ ἕπλασα αὐτὸν, χαὶ ἐποίησα αὐτὸν, Καὶ ἐξήγαγον λαὸν τυφλὸν, 
’ ε ’ 

χαὶ ὀφϑαλμοί εἶσιν ὡσαύτως τυφλοὶ, καὶ χωφοὶ τὰ ὦτα ἔχοντες. Πάντα τὰ ἔϑνη συγήχϑησαν 
4 » ΄’ 3, 3 ρὸ 7 ρὦ ρ΄ ““Ὃ 

ἅμα, καὶ συναχϑήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν' τίς ἀναγ[ελεῖ ταῦτα ; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγῖε- 
ρϑβ,, ς μρ 3 ΄ . ’ὔ ρϑ Ν 4 

λεῖ ὑμῖν ; ἀγαγέτωσαν τὸς μάρτυρας αὐτῶν χαὶ διχαιωθϑήτωσαν, καὶ ἀχεσάτωσαν, καὶ εἰπάτωσαν 

ἀλη. 

ΧΧΙΝ. Οἷς ἔδωκεν] τις ἐδωκεν ΧΙ], 22, 23726, 36, 41, 48, 49, ς1» 

ό:, 86, 87, 90, οἵ, 93. 979 τοῦ, 100, 144. 147, 108, 233, 302, 30ς; 
306, 2ο8, 3099. (οὶ. Αἰὰ. ΑἸεχ. Οεογρ. τίς δώσει 8ϊαν. Οἴτορ. 
Ουἱ» ἀεάϊε Ἠΐετοη. Ἰακὼξ καὶ Ἰσραὴλ] Ισραηλ καὶ Ἰακωξ 230, 
306. τοῖς προνομεύεσιν αὐτόν] τοις τορονομευσᾶσι αὐτὸν 22, 306, 41, 

48, ξ1, 90, 308, Ν᾽ ἄντὸν 23, 87, 97» 104, 309. (πρὶ. υαβαπέίδως 

Ηΐετοῦ. ᾧ ἡμάρτοσαν αὐτῷ] ὦ ὦ ἡμᾶρτον αντω 48, ςι, 62, 9ο, 93, 
144, 1475 233» 3093. καὶ οὐκ ἠδέόλοντο] καὶ οὐκ εδπλετο ΧΙ]. δὲ 
ποϊαϊβὲς Ἡϊεῖοα, καὶ οὐκ ἠδόλοντο----σορεύεσϑα!ι] α Ουπὶ ἱηϊογηγοά, 

23. δὲ ἀκδειν] -ξ τὰς λογες αὐτὰ 93. τὰ νόμου αὐτῇ] τον νομιον 
αὐτξ 147. ῬγΘΓΉΪ. καὶ 93. 

ΧΧΝ. ἐπ᾽ αὐτὰς} ἐπ᾿ αὐτων ὅ2Ζ. ϑύυμᾷ αὐτῷ} α 91. 

αὐτὲς] κατισχ.. ὠντων 22, 48, ςτ, (87. πιάγρ. υἵ ἰπ ΕΔ.) 90, 144, 147. 
248, 233, 308. χκατισχ,. ἐπ αὐτες 46, 40, 86, τού, τορ, 302) 2ος. 
ΑἸεχ. κατισχ. κατ᾽ αὐτων 41. κατισχ, ἄντὸν 93. κατίσχ. κατ᾽ 
αὐτῷ Οοτηρὶ. ἐπέτυχεν αὐτῶν 8. Οοάϊςεβ δεγρὶϊ. φγαυαίκὶἘ σάνεγψας 

᾿ς καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕκαςος αὐτῶν] δἰ ποι «ορπουΐξ πες 
φμΐψιε Ἡϊετοη. ἕκαςος αὐτῶν] - αδὲν 49. ἐπὶ ψνχήν] -- καὶ 

ἀνηφϑὴ εν αντοις 46, 48, ξ1, 62, 90, 93» 1479) 2339, 308. (Αἰεχ. ὩΡ 

Χ ἴῃ οβιαγδέξ. υΐποσθ.) -Ἑ καὶ ανηφϑη εν αυτω 86. τηᾶγρ. 

1. Κύριος ποιήσας σε] Τονιέμκς φεὶ ζεῖ! 6 Ἡϊετοη. Κύριος ὁ ὃ 
Θεὸς} α ὁ Θεος 39ο2Ζ. καὶ ὃ πλάσας σε] α καὶ τού. δαθεῖ καὶ ἴῃ 
οἰιαγαᾶς. πιΐθοσε Αἰεχ. Μὴ φοξξ ὅτε. δά ἥη. ςοηι. {ε4.] μὴ φοξξ ὅτι 
μετά σου εἰμι" φλὸξ καὶ κατακαύσει σε, ποταμοὶ οὐ συγκλείσουσι σε. 
ΟΥ̓]. ΑΙεχ. νοὶ. ἱ. ρατῖ. ἱ. Ρ. 632. τὸ ὄνομα σου] το ονομια μου 49, 

93: ᾿ 
1. Καὶ ἐὰν διαξαίνης] και εαν διωξαινεις τοό. οὐ συγκλύσεσί 

σε] οὐ σνγκλυεσι σε 48. οὐ συγκλησάσι (ομϊο σε) 62. οὐ συγκλη- 

σεσι σε (95. ᾿ἴοτ. λη Ρυπξε8 ποῖαί.) το9. κα σὲ 147. οὐ συγκλείσεσί 
σε Οοπιρὶ. ΑΙά. Αγτὶ. 1. Αγπι. Εά, πον σορρετίοπε “ Ἡϊΐετοῦ. καὶ 
ἐὰν διέλθῃς} α διελϑης (Δἀοτρι. πιατρ. ) 86. ἐὼν γὰρ διέλϑης ῬΙΌςΟΡ. 
ἴῃ Οατ, Νὶς. τοῦν. ἴ. Ρ- 290. καὶ ἐδν διέλδης δο. δὰ Βη. ςοπι.] καὶ 
ἐὰν ἐν μέσῳ τυρὸς διέλϑης τὺρ οὐ κατακαύσει σε. Αἴμαη. 1. 833. ὁ 
μὴ κατακαυϑῇς} οὐ μὴ κατακαὴς 26. κα ῬΙόοορ. ]. οἶς, φλὸξ] 
Ἔ αὐτῷ Απη. 1. Αγ. Εἀ. 

ΠΙ. ὁ Θεός σε] κα σε 4ι, 49, τοό. ὃ ἅγιος Ἰσραὴλ] ὁ ἁγιος τε 
Ἰσραὴλ οἵ, 302, 390ς. ἐποίησα] ἔϑωκα Οτήρεῃ. 111, «46. ἄλ- 
λαγμά σουγιτ. (ΧΙ]. πιατρ. ἐξιλασμον) “6, 86, τοό, 198, 3ο6. ΑΙεχ. 
σε αλλαγμα φο. κ σὰ 63, 144, 147» 3938. καὶ Σοήνην] καὶ ΣΒηνην 
22, 48, ς1, 93. 239, 306. (οτηρὶ. καὶ δικαιοσυνὴν 23. καὶ Σνηνην 
36, 41, 40, Ιο9, 228, 233, 302, 30ςζ. και Σεινῆν 90, 300. καὶ Σ δὴν 
97. Αἰά, καὶ Σαμνὴν τοφ. καὶ Σοανὴν 144) 308. καὶ Σεχὲν Ἄτπι. 1. 

, : 
ἈατΤΙσΧ. 

Γένεσϑθέ μοι μάρτυρες, χαὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς, χαὶ ὃ “ταῖς μου ὃν ἐξε-- 

Απῃ. Εά. καὶ Σελινὲ Οεοτν. 
ΙΝ. ᾿Αφ᾽ ὃ ἔντιμος] αφ᾽ ὅ συν ἔντιμος 41. ἐναντίον ἔμ8] ἐναντίον 

βου ΧΗ, 48, 40. ςῖ, 90, 104, 1ού, 109, 144, 147, 302. (ΠΡ]. ΑἸεχ. 

ἔναντ. ἐμᾷ, ἐδοξ. 7 εἰ ἱπ εοηῥεξζμ πιϑὸ ίογβεαίμς ἐ: : Ἡϊετοθ. σε ἡγά- 

πησα] τ. 87, 91, 97, 104) 109, 228, 302, 300. Οοπιρί. καὶ δώσω 
ἀνθρωπες] -ἰ- πολλες ΧΙ], 26, 41, 49, 86, τού, 239, 3ο6. ΑἸεχ. ὑπὲρ 
σὰ] -ἰ- πολλὲς 23, 36, 48, ς1) 62, οο, 93» 144» 147. 233»308. ὑπὲρ 
τῆς κιφαλῆς σου] υπὸ τῆς κεφαλης σου 91. ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς μου 

104, 300. 
γ. εἰμι] Ἔ μὴ πλάνω ἐγὼ γαρ εἰμι Ἰζυριος ὃ Θεὸς σε 26. -- εαά. 

ἤπε Κυριος, 40. συνάξω σε) αζω σε 36. 
ΥΙ. καὶ τῷ Λιδὶ] καὶ τω Λιδα 23) 104» 233» 3909. ἀπὸ τῆς 

τόῤῥωθ!εν] απὸ γὴς τορρωϑὲν 11, Χ]], 22, 23,26, 26, 48, 40, ςι, ὅ2, 

87, 90, 93» 97, 1045 109, 144. 198, 233. 302, 306, 308, 300. (ΟΠΊρΪ. 

κα ἄπο τῆς 147. 4 ἰεγγα ἰοαρίηφμα Ἡϊεῖοθ. ἀπ᾽ ἄκρων τῆς γῆς] 

απ᾿ ἀκρε τῆς γῆς 40, 87, 97. 300. Οοπιρὶ. α τῆς 147. 
ΨΙΙ. Παντες--- ὀνόματί με} κα οὐπὶ ἰηϊατπηιρά. 87,91, το4. Παν- 

τας ὅσοι] σαντες ὁ6σοι 144. 302. τάντες οἱ ΓΟ ομΡΡΙ. ἐπικέκληνται]} 

ἐπιδεδληνται 147}. ἐπικαλδσι ΟΟμΡΙ. ργεπιῖ, ἅπαξ πη. Ἐά. 
τῷ ὀνόματι ̓ μου] το ονομα βου 239. μου ΑΙά. καὶ ἔπλασα δις. 

δὰ πη. οοην.}  το4. καὶ ἔπλασα αὐτὸν] α ἄντον ΧΙ], 26, τοό, 

406. διδεῖ αὐτὸν ἰῃ οδᾶγ. πλΐμογε ΑἸεχ. καὶ ἐποίησα αὐτὸν] κ᾿ 90, 

144. Θεοῦ. 
ΨΙΠΠ. λαὸν τυφλὸν] κα λαον (Δἀάἀϊξ. τη. εο.)} 22. καὶ ὀφθαλμοί} 

οἱ οφϑαλμοι αὐτων 22, 93. καὶ οἱ οφϑαλμοι αὐτῶν 36, 48, ξ1, 90, 
144, 147, 233. -Ἐ αὑτῶν 41, 62, 308. ᾿ καὶ ὀφϑαλμοί διο. δὰ βη. 
οοπ,.7 φαὶ λαδοπε οσμῖος, εἰ ψμπὲ ἐαεεὶ, εἰ μιγ αὶ μαπὶ ἀαγες εἼμς, Ἠϊΐετου. 

εἰσιν ὡσαύτως τυφλοι] α εἰσὶν 22. κα Τυῷλοι 232. ὠὡσάᾶντως εἰσι τυῷλοι 

46, ςι, 90, 93. 144. 308. ὠὡσαυτῶως εἰσι 48. καὶ κωφοὶ] καὶ κωφὰ 

(ΧΙ]. πϑαγρ. υἱ ἴῃ ΕΔ.) 22, 26, 36, 41, 48, 62, 90, 91, 93», 97» τοί, 

144, 147) 228, 208, 300. ΟΟπρὶ. ΑΙά4. 51αν. α καὶ 22. τῶ ὦτα) 
α τὰ Αἴεχ. 

ΙΧ. καὶ συναχϑήσονται] καὶ συνήχϑησαν Οοπιρὶ. εἰ εοπυόπεγμπὲ 
Ηΐεΐοθ. ἀναγγελεῖ ταῦτα] αναγίελει αὐτοῖς καὶ τοῦτο Χ]]. τηᾶτρ. 

εν αὐτοῖς 22, 36, 48, κι) ὅ2, (Βό. ΠΊΔΓρ.) 90, 93» 1445 147. (ΑἸεχ. 

[Ὁ Χ ἴῃ οδαγαᾶϊ. πιΐποσθ) τίς ἀναγίελει ὑμῖν] τις ακεξὰ ποιήσει 
υμιν 43, 36, 48, (ςτ, 86. υἱ νἱάείιγ) 62, 90) 93, 144. 147, 228, 233, 

408. καὐμιν 87, 91, 104» 300. Οομρὶ. τις αναγγελει ἡμῖν τοῦ. 

ἐναγίελεῖ ὑμῖν] ακετισαΐωσαν ἡμας ΧΙ]. ἀναγ[ελεῖ ἡμῖν ΑἸά. καὶ 

ἀκεσάτωσαν) αὶ ΧΗ, 97. Οὐουρὶ. Ροηῖϊ ροίξ αληϑη 26, 41, τοό, το, 

233. ΑΙεχ. καὶ εἰπάτωσαν ἀληϑη] και εἰπάτωσαν ἀληϑει 62. χαι 

εἰπάτωσαν ἀληήϑεις 147. λ Χᾶι εἰπατωσαν 230, 306. 

Χ. Γίνεσϑέ μοι] γινεσϑὲ μοι ΧΠ. Οοιπρὶ. Ογηϊ!. Αἰοχ. νοὶ. ἱ. 



ΗΣΑ͂ΙΑ͂ Σ. 

Ρ9 Ν.- τς δοιος 

χεξάμην, ἵνα γνῶτε χαὶ πΠιςευσήτε, 
᾿ . τ». Κ.ὶ ᾿ ΟΝ . 2). ἊΨ Ζ 2) “τὸ 

Θεὶς, χαὶ μετ᾽ ἐμὲ οὐκ ἔςαι. Ἔγω ὁ Θεὸς, χαὶ οὐχ ἔς! πάρεξ ἐμδ 

3 

.«Μ. Ἔ 3 ἤὰ ΟΝ 

ἔσωσά, ὠνείδισα χαὶ ὃ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς» χα! 
ε ΝΑ 

Οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς 
“,᾽, τ ́ἷ “. 279 ρ ὔ Ζ 

Βαδυλῶνα, καὶ ἐπεγερὼ φεύγοντας πάντας, 

ω, ὦ. Ζ 3 

καὶ συνῆτέ ὅτι ἐγώ εἶμι" 

χ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος" ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες, 

ΚΕΦ. ΧΕ]. 

ἔμπροσθέν μου οὐχ ἐγένετο ἄλλος 

σώζων. Ἔγω ἀνήγ[ειλα χαὶ 

χαὶ ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς "Ἔτι 
[4 

ἴω [ 
. Ν ΄ 2 ΄ 8 Ὁ Η 

οὐχ ἔςιν ὃ ἐκ τῶν χειρῶν μου ὁ ἐξαιρόμενορ' ποιήσω, χα! τίς ἀποςρέψει αὐτὸ: 
ε ,᾿Ὁ ν “23 Ν᾿ Ψ ες ,ὦὁὉ 2 ρῷ 4 

ὃ λυτρέμενος ὑμᾶς, ὁ ἅγιος τῇ Ἰσραὴλ, “Ἕνεχεν ὑμῶν ἀποςέλω εἰς 

χαὶ Χαλδαῖοι ἐν πλοίοις δεθήσονται. Ἐγὼ Κύριος 
"ς ά ε ρ Ω; ’ ΄ ε ΝᾺ, 9 

ἑ Θεὸς ὁ ἅγιος ὑμῶν, ὃ χαταδείξας Ἰσραὴλ βασίλεα ὑμῶν. Οὐτῶς λέγει Κύριος, ὁ διδὸς ἐν 

ϑρᾳλάσση ὁδὸν, καὶ ἔν ὕδατι ἰσχυρῷ τρίδον, 
ς ΕῚ Ἁ ΩΦ μἊΩ ἂν» : 3 ᾽’ ᾿ 

Ο ἐξαγαγὼν ἅρματα χαὶ ἱππὸν χαὶ ὄχλον ἰσχυρὸν 
ῥ ς φρι 3 φ ν᾿ Υ -ο 

ἐλλ᾽ ἐκοιμήθησαν, χαὶ ὀὐχ ἀγαςήσονται, ἐσξέσϑησαν ὡς λίνον ἐσξεσμένον. Μὴ μνημονεύετε τὰ 

πρῶτα, χαὶ τὰ ἀρχαῖα μὴ συλλογίζεσϑε. 
’᾽ 

. 3. Ὡς ; 9 ῬὋῬ,Ξ, 2 9 «ἈΝ “, 9 ρ 9 4 

αὐτά" καὶ ποιήσω ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν, χαὶ ἐν τῇ ἀνύδρῳ πποταμᾶς. 

τῇ ἀγρξ, σειρῆνες, χαὶ ϑυγατέρες ςρδϑῶν, 

ύδρῳ, ᾿ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ ἐχλεχτὸν, 
ρο 

9 Ζ 3 ΄ 

οὐ γῦν ἐκάλεσά σε ᾿Ιακῶδ, ἐδὲ χοπιάσαι σε ἐποίησα Ἰσραὴλ. 

Ἰδὲ ἐγὼ ποιῶ χαινὰ ἃ γῦν ἀνατελεῖ, χαὶ γνώσεσϑε 

Εὐλογήσουσί με τὰ ϑηρία 

ὅτι ἔδωχα ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ, χαὶ πποταμὲς ἐν τῇ ἀν- 

Λαόν μου ὃν περιεποιησάμην τὰς ἀρετᾶς μου διηγεῖ- 

Οὐχ ἤνεγχάς μοι πρῦ- 

ζ ““ -ε ᾿ ΄ ΄ 2 ρ 27 ΄ ᾿ ϑ 3.7 ΄ ΜΝ 7 

ἔχτά σε τὴς ὁλοκαρπώσεώς σδ, δὲ ἔν ταῖς ϑυσίαις σου ἐδόξασάς με" οὐκ ἐδέλωσά σε ἐν ϑυσί- 

Ρατῖ. ἴ]. Ρ. 40. καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει] κργὼ μάρτυς Οὐρεμ. ;. 29. 

(ΟΣ ἰν. 88.) καὶ ὁ παῖς μου} α μου ΧΙ], 22, 26, 26, 48, 409 51: 

62, 99, οἵ, 93 97. 194» τοῦ, το9, 147», 108, 233, 230» 300. ΑἸά. 

Οἴει. Ογη!!. ΔΙεχ. . οἷξ, εὲ ἴῃ (δῇ, Νῖς. τοι. 1. Ρ. 149. Βαθεῖ μα ἴῃ 

εδιαταῖξ. τοϊποσο Αἰεχ. δ μέγ ἴτε. Ρ. δοο. (Οξ. Ρ. 28 1.) καὶ σι- 

᾿ φεύσητε] - μοι 22, 36, 48, ς1, 62, 86, 87, 90, 91, 93, τού, 144, 147. 

3,08. καὶ σιξευητε 41. καὶ τιςεύσετε μοι 97. ΑΙεκ. καὶ συνῆτε) 

λα 147. ἔμπροσϑέν μ8} ργϑτηϊῖ. καὶ 41, 51, 147. οὐκ ἐγένετο] οὐ 

γέγονεν ΒΑΏ]. Μ. ἱ. 295. ἐκ ἔσιν ΤΠεοάοτεί. ἵν. 377. ἄλλος Θεὸς} 

α Θεὸς 86, το9, 302, 3ος. αἰΐπε Ἠϊΐετοπ. καὶ μετ᾽ ἐμὲ οὐκ ἔςα!)} 

Ἁ “δ. 

ΧΙ. Ἐγὼ ὁ Θεὸς] ἐγω εἰμι ὁ Θεὸς 22, 93, 147. (ΑἸεχ. σὰπὶ εἰμι 

(δ Χ ἴῃ εἰιαταξξ. πιϊποτε.) Ογτῖ!!. ΑἸεχ. ν. 319. α 26. εγὼ εἰμι εγὼ 

εἰμι ὁ Θεὸς 36, 48; 62; 90, 144, 233» 308. κό4ι1, ς1, 87, 91) 97» 

402; 396. Οοπιρὶ. -Ἐ εἰμι 86. πιᾶῦρ. καὶ οὐκ ες!] καὶ δχκ ἐγαν 87, 

99, τού, 144, 395, 3ο6. ΑΙ4, ταρεξ ἐμ] αὐίγμε πιε Ἰτεῃ. Ὁ. 281. 

σώζων] -Ἐ δίκαιος καὶ σωτήρ. Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 1. οἶζ, 

ΧΙΙ. Ἐγὼ ἀνήγ[ειλα) Βαδεῖ ἐγὼ ἴῃ τρᾶγρ. {Ὁ δς ΧΙ. αὶ ἐγὼ 23» 

26, 41, 40, 86, τοό. Ὑεοάοτεῖ. ν. 998. καὶ ανηγίειλα 230, 306. 

ψμαθεῖ ἐγὼ ἴπ οΠᾶγ. τηΐποτε ΑἸεχ. καὶ ἔσωσα] και ἐποιησα 62, 147. 

ὠνείδισα } ρταιποῖτε. καὶ 56. Αἴβδῃ. ἴϊ. 444. ὙΒεοδοτεῖ. 1, οεἰϊ, α (8ό. 

αἀζοτῖρί. τηᾶγρ.) ΟὐπρΙ. ἀλλότριος} ῥγδεγηϊις. Θεὸς 36, 40, 228. 

ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες] ὑμεῖς αὐτοὶ μάρτυρες ἐξέ μοι Ατπι. 1. Ατην, ἘΔ, 

καὶ ἐγὼ Κύριος] κῴγω μαρτυς λεγε: Κυριος ΧΙ], 26, 40, δό, τού, 239, 

,ο6. Αἰεχ. κάγω μάρτυς Κυριος 233. ὃ Θεὸς] ρῥγατηϊῖ. εγὼ εἰμι 

86. 

ΧΙ, Ἔτι ὠπ᾽ ἀρχῆς} - ἐγὼ εἰμι 22, 48, ςι, 62, 90, 93; τού, 

144, 1479 (228. ἔηρτα 11π.) 233, 308. (Α]εχ. [00 Χξ ἴῃ σμᾶγ. τηϊποσεα.) 

οοτι απ᾿ ἀρχῆς 41. κα ἔτι Ὁοπηρί. αὐ ἱπἰῖο Ἠΐετοπ. ὁ ἐκ τῶν χει- 

φῶν μο0} α ὁ 302, 3.06. ὁ ἐξαιρέμενος} α ὁ ΧΙ], 26, 36, 41, 48, 49. 

ξι, 62, 90, 91, 97, 104, τού, 1445 147, 108, 228, 3ο6, 1ο8, 300. 

Οοπιρί. Αἰεκ. αὐτό] ἀντω τού. αὐτὸν 100, 302) 305. κ αὐτό 
Αὐλ. τ. Δπη. Ἑά. 

ΧΙΝ. ὁ λυτρέμενος ὑμᾶς} ὁ λυτρωσάμενος ὑμας 302, 3ος. τοῦ 
Ἰσραὴλ] α τε ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 48, 49, ς1,) 62, 90, 93. τού, 109, 

144, 147.) 198, 233, 202, 306, 308. ΑΙεχ. ἀποςελῶὼ) ἀποςελλω 62. 
φεύγοντας παντας} τ. ΧΙ], 26, 4ι, 86, τοῦ, 108, 2ο6. Αἰεχ. 

Χαλδαῖοι} και Χαλϑδαιοις 87. 

εν ναῦυσι ΧἼΠ], ΠΊΔΓΡ. 

ΑΙά. 

ΧΥ. ὁ ἅγιος ὑμῶν] υμων ὁ αγιος 4τ. ὁ ἅγιος Ἰσραὴλ Τυπ. Μ. 
Ρ. 425. (πᾶμε [γαεἰ ἨἩΐϊετοη. ὁ καταδείξας ὅτε. δὰ ἤπ. ςοπι.} ὃς 
κατέδειξεν ὑμῖν τὸν βασιλέα Ἰσραήλ. Αττη. τ. Αγ. Εά. 

ΧΥ͂Ι. Οὕτως λέγει} μαδεῖ ἴῃ πιᾶγρ. 00 κς Χ]11, οτι ταδὲ λέγει 
87. 91. 97» 104, 309. (πρὶ. ΑΙά. ργῳπηῖτι. οτι 109) 302, 30ζ. 

(Αἴεχ. ΤὰὉ κκ ἴῃ σμαγαξξ. πιίπουε.)} φαία με ἀϊεὶ! Ἠϊεῖοθ. Κύριος 
Κυριος ὁ Θεὸς τοό. ὁ διδὲς} ὁ δας 22, 48, 9οο, 93) 1445) 147, 233. 
40.085. ἐν ϑαλάσσῃ ὁδὸν] οδὸν ἐν ϑαλασση ΧΙ], 26, 36, 41, 48, 62, 
86, 90, 93, 106, 144, 1479) 108, 233, 308. ΑΙεχ. 

α και 48. 

ΧΥΠ]. Ὁ ἐξαγαγὼν] ὁ εξαγων 40, 62, 147. Αἰεχ. καὶ ἐξαγα- 

καὶ 
ἐν τ'λοίοις] εν κλοιοις 111, 26, τού. 

δεθήσονται} δεηϑησονται 10ος. δοθήσονται 

καὶ ἐν ὅϑατι] 

λέγω 93, τού, 193. μαδεῖ ἐγὼ ἰπ ἐμαγαές τηΐπογε ΑἸῈχ. 

γὼν τού. καὶ ἵππον) λἀΐοτ. ἴῃ τηᾶγρ. πολὺν 86. καὶ ἵππον καὶ 

ὄχλον) χαὶ οχλον καὶ ἵππον 90, 144. ὄχλον ἰσχυρόν] οχλον πολὺν 

καὶ ἰσχυρον 28, 46, 48, ς1, 9059 144, 233» 408. ὅς, ἤἥηε καὶ, 62, 93; 

147. ὄχλον πολὺν ϑῖαν. καὶ οὐκ ἀναςήσονται] κα και τού. 

ΧΥΠΙ. Μὴ μνημονεύετε] α μη τού, 302. Βαρεῖ μὴ π᾿ ομᾶτ. τηΐπ. 

Αἰεχ. καὶ τὰ ἀρχαῖα] κα τὰ 22, 93- 

ΧΙΧ. Ἰδὲ1 Παδεῖ ἴῃ τρᾶγρ. [Ὁ δὲ Χ1Π. ἰδὲ γαρ 22, 36, 48, ςτ, 

ό:, 86, φρο, 93; 144. 1475. 308. Ευΐεῦ. Τ επι. Ἐνδησ. Ρ. 57. Ργαβηλ. 

οτι τος, 305, 306. (ΑἸεχ. Ὁ κς ἰπ ομᾶγ. τοἶῃ.) ἐγὼ ποιῶ] ττ. ΧΙ], 
καινὰ] 

καινὰ στάντα Οτΐρεη. ἢϊ. 823. καινα ἃ νὺν] αὶ νυν 22,93. ἃ 48. 

καὶ ποιήσω---περιεποιησάμην ἴῃ οοπη. 21. ὅτι ἐγὼ δώσω ἐν δίψει τοῖς 

πορευομένοις ἐν ἀνύδρῳ" καὶ ἀνοίξω ἐπὶ τῶν ὀρέων πηγὰς, καὶ ἐπὶ τῶν 

βενῶν ποταμὲς, ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ ἐκλεκτὸν, τὸν λαόν μου ὃν 

περιεποιησάμην.  μβεοδοτεῖ, ἷ. 613. ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁϑὲν] ἐν τῇ ἐρήμῳ 

ὕδωρ ζῶν Ογι!!. ΑἸεχ. νοἱ. ἱ. Ρατῖ. ἴ. Ρ. 497: καὶ ἐν τῃ--τὸ ἐκλεκτὸν 

ἴπ οοπ,. [64.] εἰ ἐπ ἐεγγα ἱπαφμοία βωπιῖπα, αὐ ροίαπάμηι βέππς εἰεδδπνι, 

Ἵτεη. Ρ. 364- καὶ ἐν τῇ ἀνύδρῳ] καὶ ἐν τῇ γῇ ἀνύδρῳ Ογτῖ]!. ΑἸοχ. 

Ι. οἴ, 

ΧΧ. Εὐλογήσεσι---ὕδωρ] αὶ οππὶ ἱπίετηοά, ὙΠεοάοτεῖ. ἵν. 972. 

Εὐλογήσεσί με] εὐλογήσει μὲ ΧΙ], 26, 41, 48, 49, ς1,) ὅ2, 8ό,9ο, οἵ, 

(93. υἱ ν]ἀετατ) ο7. τού, το0, 144) 147» 108, 228, 233,)302) 208, (ΟΠΊΡΪ. 

ἊΙ4. ΑΙεχ. Ογή!!. ΑἸεχ. νοΐ. ἱ. ῥατῖ. 11. Ρ. 242. εὐλογηση με 87. καὶ 

εὐλογήσει με Ἐυΐεῦ. Τεπ,. Ἔνδδρ. 1. οἷξ, Εὐλογήσεσί με---ςρεϑῶν] 

Σειρῆνες εὐλογήσεσί μέ» καὶ ϑυγατέρες γράϑων, καὶ τὼ ϑηρία “ἄντα 

τῷ ἀγρᾶ. ΟἸεπι, ΑἸεχ. ρ. )γό6. Ἑὐλογήσεσί με---ἀνύδρῳ] α οὐπὶ ἴη- 
τοττιθά. Ἱσεη. Ρ. 264. καὶ ϑυγατέρες) α Ευΐδῦ. 1. οἴ. ὅτι ἔδωκα] 

ὅτι δίδωκα ΟΥγη!}. ΑἸεχ. 1. οἷς, εἴ 41, ὅτι ἔδωκεν ΑἸά, ἐν τῇ ἐρήμῳ] 

α τῇ ςῖ, 90, 93. 308. κἐν ΑἸά. καὶ ποταμὸς ἐν τῇ ἀνύδρῳ] α Ευΐεδ. 
1. εἴ. ἐν τῇ ἀνύδρῳ] ἐν Ὑη ανυδρω 306. ΟΥΠ]}. ΑἸεχ. 1. οἷξ, 
σαι] ποτιω 11. ποτισὼ τού. τὸ ἐκλεκτὸν] τὸν ἐχλέκτον 07. 

ΧΧΙ. Λαόν μου] ργαπιῖτῖ. τὸν Χ]], 22, 36, 48, 49, 51, 62, 90, 
93. 144, 147, 448, 308. Ογγ}}. ΑἸεχ. (1. ςός. εἴ αἱ. κα μου 26, 302. 
λᾶος μου 239. Λαόν μου ὃν τεριεπ.} ὃ περιεπ. ὙΒεοάοτεξ, ἢ, 1292. 
διηγεῖσϑαι} ἐζηγεισϑαι 22, 36, 48, τ, 62, 90, 93, (147. ὕἹ νἸάετ) 

405, 308. διεζηγεισϑαι περι ὧν εἰπὲν ὁ Θεὸς τῶ Ιακωδ 86. διηγη- 

σασϑαι τος, 230ς. Ογτ!]]. ΑἸεχ. ἵν. 170. 

ΧΧΙΙ. Οὐ νῦν ἐκάλεσά σε] και οὐκ ἐμε ἐκάλεσας ΧΙ]. οὐ γυν σε 

ἐκαλεσα 62, 147. κα σε 87, 97, 104, 228. καὶ νῦν ἐκάλεσά σε Οεοτξ. 

δὲ κοπιάσαι] οὐ χοπιάσαι ΑΙεκχ. 

ἔγχοπόν σε ἐποίησα ΟὨτγίοίς. ἰ. 666. σε ἐποίησα] ἴΓ. 90, τοῦ, 14,45 
302. σὲ Οδοσρ. ἐποίησα Ἰσραήλ] κα ἐποιῆσα 147. 

ΧΧΠΙ. Οὐκ ἤνεγκας---ἐδόξασάς με] οὐκ ἰδόξασάς με ἐν ϑυσίαις 

Ομιγίοί. 1. οἷϊ. Οὐκ ἤνεγκάς μοι] οὐκ ηνεγκᾶς ἐμοι 22) 48. κ1, 90, 

144, 308. (ΑἸεχ. οπὶ ἤνεγκας ἴῃ ομιαγαέϊ. ταΐποσε.) οὐκέμοι 26, 40, 

τού, τος, 198, 230, 302, 30ς. 306. οὐκ ἐμοι πνεγχᾶς 86. τρό- 

δατα σου] σου Χ]], 22, 23) 26, 36, 41, 48, 490, 51» 65, 86, 8), 90, 

91) 93, 104, τού, τοῦ, 144, 147, 198, 228, 233») 239) 302, 306. 

Οοπιρί. ΑἸεχ. Ὑμεοάογει, ἱν. 89:1. τῆς ὁλοκαρπώσεώς σον] κα σου 

1Ιο6. τῆς ολοχαρπωσεως μου 147: τῆς ϑυσίας σου 5[αν. Οἴἶτεορ. 

ἀδὲ ἐν ταῖς ϑυσίαις σου] δὲ ἐν ταις ϑυσιαὶς μου 1472. οὐκ ἐδέλωσαά 

,ὔ 
ποτι- 

ἐδὲ κοπιάσαι σε ἐποίησα] β8δὲ᾿ 

11.112. 

τῆς" 

21. 

5. 28: 



δ ΗΣΑΙΑ Σ. 

ΚΕΦ. ΧΙΠΠ. 
αἰς, δδὲ ἔγχοπον ἐποίησά σε ἐν λιξάνῳ: Οὐδὲ ἐχτήσω μοι ἀργυρίου ϑυσίασμα, δδὲ τὸ ςἕαρ τῶν 24. 

2. 

, πημένος Ἰσραὴλ ὃν ἐξελεξάμην. 

υυσιῶν σδ ἐπεϑύμησα' ἀλλὰ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σϑ προέξης μδ, χαὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις σα. Ἐγώ 

εἶμι ἐγώ εἶμι ὁ ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας σου ἕνεκεν ἐμδ, χαὶ "τὰς ἁμαρτίας σου, χαὶ οὐ μὴ μνη- 
σϑήσομαι. Σὺ δὲ μνήσϑητι, χαὶ χριϑώμεν' λέγε σὺ τὰς ἀνομίας σου πρῶτος, ἵγα δικαιωθῆς. 

. Οἱ πατέρες ὑμῶν πρῶτοι, χαὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν ἡνόμησαν εἰς ἐμέ. "Καὶ ἐμίαναν οἱ ἄρχοντες τὰ 
ἅγιά μου" καὶ ἔδωχα ἀπολέσαι ᾿Ιαχὼξ, χαὶ Ἰσραὴλ εἰς ὀνειδισμόν. 

,. ΝΥ͂Ν δὲ ἄχεσον Ἰαχὼξ ὁ “παῖς μου, χαὶ Ἰσραὴλ ὃν ἐξελεξάμην. 
ς 

ἃ, 

Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὁ 

᾿ ποιήσας σε, χαὶ ὃ ““λάσας σὲ ἐχ κοιλίας, Ἔτι βοηϑηϑήση' μὴ φοξξ παῖς μ8 Ἰαχῶξ, χαὶ ἦγα- 

Ὅτι ἐγὼ δώσω ὕδωρ ἐν δίψει τοῖς πορευομένοις ἐν ἀγύδρῳ, ἐπι- 
’ὔ| ρ᾿ ΣΝ" ζά ρὼ 

ϑήσω τὸ πγεῦμά μου ἐπὶ τὸ σπέρμα σου, χαὶ τὰς εὐλογίας μΕ ἐπὶ τὰ τέκνα σε, Καὶ ἀνατελᾶ-- 

ὀνόματι ᾿Ισραὴλ βοήσεται. 

σε] εδεὲ ἐδελευσας 111, 26, (β6. πιαγρ. αλλ᾽ κκ ἐδελευσας με) 90, τού, 
198. οὐκ εἐδελωσας μοι 22, 36, ς19 93, (228. μοι ἴρτα 1[1π.) ἄς, πἰῆ 
εἐδελευσας, 48, 62, τος, 147, 233, 3ος. ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἷ. 5δὲ εἐδελησα 
σε 49. οὐκ εδελωσας οἵ. ΟΟπιρὶ. ΑΙά. οὐκ ἐδελευσας μὲ 104, 144, 

408. εἐδὲ ἐδέλευσάς μοι ΟἸγγίοίς, 1. εἶτ. οὐκ ἐδόλωσαάς μὲ Απη. 1. 
ἐκ ἰδάλ. σε ἔν ϑυσ.} λ 306. πο (τυ Σὲ ποϊλὲ ἐπὶ (πον ὑβοϊίε Ἰτε. Ρ. 322. 
ἐν ϑυσίαις] εν δωροις 24, 36, 48, ς1, 62, 90, 93, 144, 147. (228. εχ 
(ο77.}) 233, 1098. Τ εοάοτεῖ. 1. οἷϊ. εν ταις ϑυσιαις σε “6, 86. ΑΙοχ. 
ἐν ταις ϑυσιαις τοό, τι9Θ8. ἐδὲ ἔγκοπον] εδὲ ἐκκοπον 23, 147. δὲ 
εὙχοπες 93. δ8δὲ ἐγχοτὸν τοόδ. ἐδὲ ἔγκοπον ὅζο. δὰ ἤη. ςοη,.] ποὲ 
αἰσωεϊα ἰαόογίοίε γεεϊὲ ἱπὶ ἐἄωγε, Ἵτεη. 1. οἷ, 

τ. 36, 48, 62, 90, 109, 144, 1479 198, 2339 302, 308. Οδιγίοι. ΤΠεο- 

ἀοτεῖ. 1. οἷς, ἐποιησας 91), 228. Οομηρ!. ἐν λιεων] ἐν τῶ λιδανω 86. 
ἐν λιδανωτῷ Ὑπεοάοτει. 1. οἷξ, 

ΧΧΙΨΝ. Οὐδὲ ἰκτήσω---ϑυσίασμα] πές γπογο σε 6: ταϊδὶ ἀγρόμίο ἷπο 

επί Ἰτεῃ. 1. οἷ, Οὐδὲ ἐκτήσω μοι] 8δὲ ἐκτισω μοὶ 144. πες 
εὐ πεὶδὶ Ἡϊΐετοθ. ἀργυρίου ϑυσίασμα]) ἀργυριε ϑυμιαμα 22, 26, 

36, 41, 48, 40, 51, 62, 86, 00, 93, τού, 109, 144, 147. 198, 233, 230, 
3029 30ς, 306. ΑΙεχ. Ομνγίοῖ, 1. οἷς, Ὑπεοάοτεῖ, ἵν. 892. ἀργυριου 
ϑυμιαμαῖα 23. ϑυμιαμα ἀργυριου ἀνευ (υϊ νἱάεῖιγ) 8). ϑυμίιαμα 
ἄμα ἀργυρια οι. ϑυμιάμα αἀνεὺ ἀργύρια 97), 228. ΑΙ4. ϑυμιαμὰ 
ἀργυριξ 104, 309. ϑυμίαμα ὠργυρίῳ ΟΟΙΏρ]. ἀγρεπίο τἠγνιίαπια ΗΪ- 
εἴοῦ. δὲ τὸ ςσέαρ] λα τὸ 22, 36, ει, 62, 9ο, 93. τοῦ, 109, 144, 147» 
302. ΑἸεκ. Ὑεοάοτεῖ. 1. οἷ(, εδὲ των σεαρ 86. τῶν ϑυσιῶν σου] 
α 8 8). ἄλλῶ ἐν ταῖς δτο. δὰ ἤπ. ςοπ,.} 41“ ἱπ ρεεεαιὶς μὲς, εἰ ἐπ 

ἐπίφαεδμς ἡμὶν ἀπίς σῖς βει ]. Ἰτεῃ. 1. οἶς. (καἰ ἱπ ρεσσαὶς. ἐμὶς ἀρίεπαϊὶ 

16, εἰ ἐπ᾿ ἱπὶφεϊαι δπε ἐμΐς. Ἡϊετοα. ἀλλὰ ἐν ὡμαρτίαις σου, καὶ ἐν ὠδὲ- 
κίαις σε κόποι με. 5αν. ΟἷἾτορ. ταροέρης μου] τρροεςὴν σὰ 41, 100» 

308. Απῇ. 1. Απῃ. ἘΔ. . 87» 91) 97, 3909. ὑπερήσπισά σε (πρὶ. 
προίγης μου ὅζο. δὰ ἔπ. σοπ).}] καὶ εν ταις ἀδικίαις σοὺ τροεςὴν σου 
ΠῚ, (Χ1]. εχ οοστγ.) 22, ὡό, 36, 48, ςι, 62, 86, 9ο, 93, 104, τού, 144, 
147) (228. εχ οοστ.) 233, 302, 3098. Ὑεοάοτεῖ. 1. οἵ, ἔς, ἤπε καὶ» 
49. και ταις ἀδικίαις σου τπροεςὴς μ το8. ἔσο, πἰῇ εν ταῖς αδικιαις, 

᾿ 230, 306. ΔΑΪΙεχ. 

ΧΧΝ. ᾿Εγώ εἰμι ἐγώ εἰμι} μαθεῖ ἴῃ τηᾶγρ. {00 δὶς ΧΙ]. {επιεὶ ἰδη- 
ἴὰπὶ 62, 93, τοό, το. ΑἰΙά. Ὁιάγῃ. 4ε Τγπ. Ρ. 1902. καὶ εἰμι ἐεουπά, 

104. ὁ ἐξαλείφων] ῥγαρτηϊτ. αὐτὸς 22, 23.) 36, ς:, 62, 86, 90, οΙ, 
93») 144, 147, 308. Οοπιρὶ. ΑΙά. ρῥγϑοπηἶτι. ὅτος Ασπ}. 1. Ασπι. Ἐά. 
ὃ ἐξαλείφων ὅτε. δὰ ἔπ. Τσοτῃ.] φιὶ ἀεῖδο ἐπί φιί αίες ἡμας, εἰ ποη γέογαἶα- 

ὀον. Ἠϊετουθ. τὰς ἀνομίας---ἐμξ, καὶ] αὶ ουπὶ ἱπίεγηηεά. 306. ΟΠ Ιγί- 
οἵξ. 11.221. Ὀιάγτῃ. ἀς Τηη. Ρ. 192. Ογη]}. ΑἸοχ. νοἱ. νὶ. Ῥατγί, 1. Ὁ. 
90. εἰ α΄. τῶς ἀνομίας σον] τας ἀμαρτιας σου 40, 30ς. Αἴθδη. ἸΙ. 
476. Β4Π]. Μ. ἷ. 290. λα σὰ ὅ2, 147. ἕνεκεν ἐμῷ} α (αἀϊοτρῖ. πηαγρ. 
ἃ Ρτίπια πιᾶπι}} τορ. βαθεῖ ΠΡ ἃς ἴῃ οβαγδέξ. τηΐποτε ΑἸεχ. ἕνεχεν 
ἐμδ, καὶ τὰς ἁμαρτίας σε] Βαθεῖ ἴῃ πηᾶγρ. Ὁ δς Χ11. κα 26, 41,49, 
«τού, το. Ὑμεοάοτεῖ. ;,. 934. Ῥτοοορ. ἴῃ (αἵ. Νῖς. ἴοτ. '. Ρ. 1492. 
καὶ τὰς ἁμαρτίας σου] τὰς αδικιας 111. ᾿ καὶ 90, τού, 144, 398. 

λ ἴορ, 3ος. τὰς ὡμαρτίας σπ (ουπὶ τὰς [Ὁ 56) ΑΙεχ. καὶ καὶ μὴ 
βνησϑήσομαι] α μη 36, 51, 87, 90, οἵ, 308. . οὐ μνησϑήσομαι 
ΟομιρΙ. καὶ οὐ μὴ ἢ μνησϑὼ τῶν ἀδικιῶν σου ὙΠεοάοτεῖ. 1. εἶς, (ΟΕ. 11. 
ιςις, ἷν, 893.) ἀλλὰ ἐκέτε μνησϑήσομαι Ατηι. τ. Ατπι. Ἐά. 

ΧΧΝῚ. καὶ κριϑῶμεν] - αμα (Χ11. τπηᾶγρ. [Ὁ Χ6) 22, 23» 36, 
48. ςτ, 62, 87, 90, 91, 93; 97, (τοφ. πὲ νἸἀείαγ) 144, 147), 228, 233. 
ψου Ιν.. 

Γ ’ Ρ 

ἐποιησῶώ σε] αὶ σὲ 25. 

ε 3 ΄ Ψ ’ -ς ς 3 7 ΙΝ 9 75 ΄“ κὰ 3 ρ ὯΝ ἰδ 3 Ν, . σιν ὡς ἀναμέσον ὕδατος χόρτος, καὶ ὡς ἰτέα ἐπὶ πσαραῤῥέον ὕδωρ. Οὗτος ἐρεῖ, τὰ Θεξ εἰμι, χαὶ 
- 7 2 .ς- “Α, "ἢ ΡῚ ᾽ ", Φῳ 9 ᾽΄ δ, 3 ,᾿" ρὸ ρ 9 25» " 

ὅτος βοήσεται ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Ιαχώθ' χαὶ ἕτερος ἐπιγράψει χειρὶ αὐτξ, ΤῈ Θεᾶ εἰμι, καὶ ἐπὶ τῷ 
᾿ 6 ε . 9 Ν 

Οὕτως λέγει ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ, χαὶ δυσάμενος αὐτὸν Θεὸς 

308, 3099. (πρὶ. ΑΙά. λέγε σὺ] ρῥγαηε. ἀλλα 86.5Ἡ τὰς ἀἶνο- 
μίας σου] τας ἁμαρτιας σου 49, 430, 306. Ιρπαῖ. Ἐρ. [πἴετρ. δά 

. Μδρπεί. δ. 12. [Πάογ. Ἀεὶ, Ρ. 417. εἴ ἴῃ (γαῖ. ΝΊς. τόπ|. ἱ. Ρ. 118. (Οξ, 
ἴοτῃ. ἷ. Ρ..982. εἴ ἴοι. ἷἴϊ. Ρ. 536.) κα σου 104. 
97» 1045 309. ϑ8ἷδᾶν. Οἴτορ. πρῶτον 108. 

ΧΧΨΝῚΙ. Οἱ πατέρες ὑμῶν πρῶτοι] Ῥαίνε: νοβτγὶ ρεεεσυοόγμπὶ, ἘΠ16- 
ἴοη. ταρῶτοι] - ἥμαρτον (Χ]11. ππᾶγρ. ΤΡ 3.) 22) 23, 36, 41; ζ1». 

65, (86. πιᾶτρ.) 87, 90, 91, 93» 97, 104, 1ο0, 144. 147. 233, 302, 
305, 300. (οπλρ]. ΑΙ4ά. Αττη. τ. Αγπι. ΕΔ, δῖν. α"2ό. ἄρχοντες 
ὑμῶν] αρχοντες αὐτῶν ΠΙ, 86, τοό. κα υμὼν 26. 

ΧΧΥΤΙΙ. οἱ ἱ ἄρχοντες} Ἔ σου ΧΙ, 22, ὅ2, 86, 900, 93. 144) 147, 

Ὡρῶτος] αὶ ἯΙ 91, 

(228. ἔργα 11π.) 233) 306, 2ο8. καὶ ἔϑωκα] καὶ ἐδωκαν 40. ὠπο- 
λέσαι Ἰακὼδ] ἀπολεισϑαι Ἰαχωθ τορ, 302, 3ος. Ἰακὼδ ὅζο. δὰ 
ἢπ. οοπι.} 93. καὶ Ἰσραὴλ] καὶ Ιερεσαλημ 11. εἰς ὀνειδισμόν] 
Α δἰς 144. 

1. Νὺν δὲ ἄκασον] 93. Ἰακὼδ ὁ παῖς μου] παῖς μου Ιακωδ 
ΧΙ], 26, 49, 86, τοό, 198. ΑΙεχ. α ὁ πᾶις μου 239. μου Ιακωδ 
(οπη ο ὁ παις) 2.06. καὶ Ἰσραὴλ] Ισραηλ δὲ το. καὶ ἠγαπημένε 

Ἰσραὴλ δῖαν. Οἴτορ. 
11. Ῥεεῖ τοτιπὶ οομηπηα 6, Οὐὕτω---ὁ ποιήσας σε] Ερο Τρονείπω: 

εις φεὶ 7εεὶ ἐε Ηϊετοη. Κύριος ὁ Θεὸς] - σου 36, 48, ει, 62, 90, 

93» 1445 147, 308. Αἴδαπ, 1, 703. ὁ ποιήσας σε] ὁ κτισᾶς σε 41, 
87, 91, 97, 104, 228, 309. ΟΟπιρὶ. ΑΙά. καὶ ὁ πλάσας σε] κα ὃ φι, 
100, 302, 300. (ΟΠΙΡΙ. κα το4. Ἔτι βοηϑηϑήσῃ] ἐγω βοηϑησω σοι 
22) 36, 48, 62, 90, 93» 144, 147, 233. ἔγὼ βοηϑὼ σοι (ς1. σοττ. ετὶ 
βοηϑ.) 3208. ἔτι βοηϑήση Οοιρ!. α Αἴμδη. ἰος. οἰ. ταῖς μου] 
Ργατηϊττ. ὁ 302. Αιἴβδη. ]. οἷ. - καὶ ἠγαπημένος Ἰσραὴλ] καὶ ὁ ἡγα- 
πήμενος Ἰσραὴλ ΧΠ, 22, 36, 41, 48, ςι, 62, οἵ, 93») 97. τού, 1.447, 

228, 233, 230) 302, 12ος, 206, 308, 309. (οΠρ]. ΑΙά. ΑΙοκ. Αἰμδη. 

Ἰ. οἷϊ. καὶ ὁ ηγαπημενος μου Ἰσραὴλ 23. ἴς, ἤπε δ 49. ὁ ἡγαπη- 
μενος Ἰσραὴλ 87. κηγαπημενος 90, 144. ὃν ἐξελεξάμην} ὃν ἐγὼ 
ἐξελεξαμην 147. 

11. Ὅτι ἐγὼ δώσω] ἜΣ σοι ό2, 147. α ὅτι ΑἸά, ὕδωρ ἐ ἐν δίψει] ᾿ 

ἐν δίψει υδὼρ ΧΙ. ὕδωρ ἐν δίψη Οοπιρὶ. Ὀϊάγη). ἀς Τήπ. Ρ. 177. 
τὸ πνεῦμα δις.} δὰ πιαγρ. Παρεῖ δς 22. 

ΙΥ. ὡς ἀναμέσον ὕδατος “χόρτος ὡσεὶ χύρτος ἀνάμεσον ὑδατος 

ΧΙ, 26, 41, 86, τοό, 198, 239, 306. Αἰεχ. - ἐπὶ τσαραῤῥέον ὕδωρ] 
ἔπι πᾶν ρεὸν υδὼρ 87. 979 228. (ουιρὶ. ΑἸά. 

Υ. Ῥεῖ τοΐιπι οοπηπηα 3ος. ΤῈ Θεὲ εἰμι τ᾿ --τξῷ͵ Θεξ εἰμι 29} 
κα 8Ἰτογυῖγ. σαπὶ ἱπίετιηεά. τοό. ὅτος βοήσεται] ὅτος ἐρέι 1Π|. “τως 

βοησεται 14). ὅτος κληϑησεται 239, 306. καὶ ἕτερος ἐπιγράψαι] 
καὶ ετέρος επιγραφει 11. ἐπιγράψει χερὶ αὐτξ] ἐπιγράψει λέγων 
δῖαν. Οἰἶζορ. χειρὶ αὐτῷ} α (ΧΙ1. μαθεῖ ἴῃ ππᾶγρ. (Ὁ κΚ) 26, 40, 

(86. πιᾶγρ. τῇ χεῖρι εαυτϑ) 108, 239, 306. χεῖρι εαυτξ 22, 36. ῥγᾶ- 
ΓΑ τ. τῇ 41, 91, 93» 97» 147») 228. τῇ Χειρι ἑαυτϑ 48, ς1,) 62, 00, 
(144. εχ οουτ. ἢ. ες.) 233) 208. ἰιαθαῖ Ὁ κὰκ ἴῃ Ἄβᾶγ. πὐΐποτε ΑΙοχ. 
ΤΣ ̓ Θεῖ εἰμι} Ῥεὶ ῥιπι εξρο: Ἡϊετοθῦ. εἶμι, καὶ] εἰ μὴ καὶ (0) 97. 
καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι] α καὶ 26, 41, 49, 86, τού, τοϑ. ΑἸά. Βαδεῖ καὶ 
ἰπ ομαγ. πλϊποτε Αἰεχυ Ἰσραὴλ] αὐτε 87. βοήσεται 23] κ (ΧΠ. 

δάζογ. τηᾶγρ.) 26, 415) 49, τού; 198. δίαν. Οἴἶτορσ. βοησομαι 1ορ, 392. 
μᾶδεῖ ἱπιοβαγαέξ. πιίπογε ΑἸεχ. 

ΨΙ. ὁ Θεὸς] ργαιηΐε. Κύριος 41, 87, το, 100) 147» 228, 302, 

Υ 



ἩΣΑΙΑΣ.. 
ΚΕΦ. ΧΙΙ͂Νν.᾿ 

᾿ 
ων ᾿ - Νν 23 ἋἋ Η ἰδ ΩΝ 3: “ἢ 3 ΒΩ 7 Ζ ὩΦὥ ᾽ Ζ ᾿ 7 

σαξαὼϑ, Ἐγὼ πρῶτος, καὶ ἐγὼ μετὰ ταυτὰ" “πλὴν ἐμέ οὐχ ἔςι Θεός. Τίς ὥσπερ ἐγὼ; ςήτω, 7. 

ἱ ἀν ὦ ᾿ » Ἐπ. Ζ μα 2 δ ΜΕ Ν 

χαὶ χαλεσάτω, καὶ ἀναγ[ειλάτω, χαὶ ἑτοιμασάτω μοι ἀφ᾿ ὃ ἐποίησα ἄνϑρωπον εἰς τὸν αἰωνα, καὶ 

Ά ᾿ “2 ρ Ξ ρ . ΄ . ΝΕ Ε 

τὰ ἐπερχόμενα πρὸ τῇ ἐλϑεῖν ἀναγίειλάτωσαν ὑμῖν. Μή παρακαλύπ]εσϑε, μηδὲ πλανᾶσϑε 
ς ».»᾿ - ε ρ" 3 53,» ’ Ν “ 9. “ ν. 

ὃκ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἠνωτίσασϑε, χαὶ ἀπήγίειλα ὑμῖν ; μάρτυρες ὑμεῖς ες, Εἰ ἐξ Θεὸς πλὴν ἐμ. Καὶ 9. 
τῷ 

ἐχ ἤχεσαν τότε οἱ πλάσσοντες" καὶ οἱ γλύφοντες, “ππἄντες μάταιοι, ποιδντες ἐς καταϑύμια αὖὐ-. 

τῶν, ἃ οὐκ ὠφελήσει αὐτέρ' ἀλλὰ αἰσχυνθήσονται Οἱ πλάσσοντες ϑεὸν, χαὶ γλύφοντες ππάν- το. 

τες ἀνωφελῆ, Καὶ πάντες ὅϑεν ἐγένοντο ἐξηράνθησαν" χαὶ χωφοὶ ἀπὸ ἀνθρώπων συναχϑήτωσαν 11. 

πάντες, καὶ ςησάτωσαν ἅμα" καὶ ἐντραπήτωσαν, καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἅμα" Ὅτι ὥξυνε τέκτων 12.΄ 

σίδηρον" σχεπάρνῳ εἰργάσατο αὐτὸ, χαὶ ἐν τερέτρῳ ἔςησεν αὐτὸ, καὶ εἰργάσατο αὐτὸ ἐν τῷ βρα- 

χίονι τῆς ἰσχύος αὐτϑ, καὶ πεινάσει, χαὶ ἀσθενήσει, χαὶ ἃ μὴ πίη ὕδωρ. ᾿Ἐχλεξάμενος τέχτων 13: 

ξύλον, ἔσησεν αὐτὸ ἐν μέτρῳ, καὶ ἐν χόλλῃ ἐῤῥύϑμισεν αὐτὸ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸ ὡς μορφὴν ἀν- 

40ς,) 399. Οομρί. Απη. 1. Οεοῦρ. Κύριος 90, 308. κα 144. ὁ τες) ἀντω αἰσχυνθήσονται (ουπὶ “Ὡ δηῖε οὐχ οψονται) 22. -Ἐ εδάδπι, 

βασιλεὺς Ἰσραὴλ] ὁ βασιλεὺς τα Ἰσραὴλ 46, 41, τού, 233. ΑΙεχ. ουπὶ σὕλασσει ρτῸ ὡλασει; 26, 48, ξι, 90, 144) 228. -Γ εαάξῃῃ, πἰῇ 

καὶ ὃ αγιος Ἰσραηλ 147. καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν] ὁ ρυσαάμενος αὐτὸν οτι οὐχ οψονται, 93. -ἰ καὶ μάρτυρες αὐτῶν εἰσιν. δκ οψονται και οὐ 

ΧΙΙ, 46, 41, 40, 86, τού, 198, 239» 406. Οοἴηρὶ. και ὁ ρυσάμενος γνώσονται ινᾶ αἰσχυνϑωσιν. τις πλάσσει ισχύρον χαὶ γλυπῆον χωνεύει 

αὐτὸν 24, 23, 36, 48, 51» 62) 90, 91) 93, 97» 100, 147, 228,30ς. (τ. χονευει)΄ εἰς ἀνωφελῆ. (δὰ παντες οἱ κοινωνεντες αὐτὼ αἰσχυνϑὴ- 

(ΑΙεκχ. οὐπὶ καὶ ἴῃ ομᾶγ. πηΐποτε) α χῶι 233. ὃν ἐῤῥύσατο Αττπ. 1. σονται 62. τὶ εαάεπι, ηἰἢ οἱ μαρτυρες, εἰ Δίᾳυε εἰσιν, 233. -Γ ἐλάεπι, 

Θεὸς σαξαὼϑ] ργαπηίτῖ. ὁ 23») 62) 147. με: αἰογπως Τα. Ἐγὼ πίᾷ χωνεῦσει, 308. αὐτάς] αυτοις, καὶ μᾶρτυρες αὐτῶν εἰσιν. οὐχ 

πρῶτος] ἐγὼ Θεὸς πρωτος 86, 233. Ιγπαῖ. ΕΡ. δάΐογ. δὰ Απέοοξ. δ. 3. οψονται και οὐ γνωσονται ινὰ αισιχυνϑωσιν" τις πλάσσει ἰσχυρὸν καὶ 

Βα]. Μ. ἱ. 29ς. Ογτηῖ!. ΑΙεχ. ν. 463. (Ὁ. νἱ, Ραπ. ἢ, Ρ. 178. εἴ 41.) γλυπῖον χονευει εἰς ἀνωφελῆ. ἰδὲ παντες οἱ κοινῶνεντες αὐτῶ αἰσχυνϑη- 

ΤἈεοδοτεῖ. 1. 143. εἴ 1᾽΄. Ἐγὼ πρῶτος ὅτο. δὰ ἔπ. οοη,.] ἐγὼ Θεὸς, σονται 147. αὐτοῖς. καὶ μάρτυρες αὐτῶν οὐκ ὄψονται καὶ οὐ γνώσον- 

καὶ πλὴν ἐμξ ἄλλος ἀδείς. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 999. καὶ ἐγὼ μετὰ ταῦ- ται ἵνα αἰσχυνϑῶσι. τίς πλάσει ἰσχυρὸν; καὶ γλυπ]ὸν χωνεύσει εἰς 

τα] α καὶ ξτ; 144. ΟἸεπι. Ηοιη. τό. δ. 7. εἰ ἐξὸ πουϊξησιις ΤΑΘληῖ, ἀνωφελῆ; ἰδοὺ πάντες οἱ κοινωνέντες αὐτῷ αἰσχυνθήσονται (πρὶ. 

πλὴν ἐμξ]} ργοογαῖτς, καὶ 36,48, 51, 62, 9ο, 147. (Αἰεχ. [10 Χ ἴῃ ομᾶγ. καὶ μάρτυρες αὐτῶν εἰσὶν, οὐκ ὄψονται καὶ οὐ γνώσονται Τὰ ἃς ἴῃ 

πήποσε Βδαὶ. Μ. 1. εἶς. (ΟΕ, ἢϊ.. 38.) πλὴν ἐμξ δίς. δά ἔῃ. φοτ. εδαταᾶ,. πιίποτε Αἴεχ. Ἐ καὶ μάρτυρες ὑμεῖς ἐςὲ αὐτῶν τί βλέπουσι 

καὶ ἕτερος πλὴν ἐμᾷ οὐκ ἔςι. ΟἸνγίο,, νἱ. 428. καὶ οὐκ ἔσι πάρεξ καὶ οὐ γνώσονται ἵνα αἰσιχυνϑῶσι Αττα. 1. -Ἑ καὶ μάρτυρες ὑμεῖς ἐφὲ 

ἐμᾷ. Ογεῖ!. ΑἸεχ. 1. οἶς. πλὴν ἔμξ οὐκ] εἰ ρτδίεν πιὸ πόπῖο 1δθδηῖ. αὐτῶν τί οὐ βλέπεσι καὶ οὐ γνώσονται τί αἰσχυνθήσονται Αται. Ἐά. 

Θεός] ὁ Θεός ΑΙά. : ἀλλ᾽ αἰσχυνθήσονται] καὶ αἰσχυνϑήσονται 22, 36, ξῚ, 90, 93, 144, 

ΥΙ1. Τίς ὥσπερ ἐγώ] δίομε ἐρο μιπι ΝΊρῚ!. αρί. κήτω] σησω 147, (Ω28. εχ οοττ.) 233, 308. λα 49, 62. Οοπηρ]. Αγπι. ᾿. Αππῃ. Βά. 

147. φαὶ βεῖ ΝΊρΙ. Ταρί. καὶ καλεσάτω] α καὶ 23, 26, 40, 86, ἀλλ᾽ αἰσχυνθήσονται---Θεὸν ἵπ οοπι. ἴε4.1 Ονηγμπάαπεμν οπεπες φαΐ 

8), 91) 97) 164, τού, τος, 198, 228, 202, 3οό, 3099. ΟΟμρΪ. ΑἸεχ. ὀία(ῥάεμιαπε εμπι, ἱτεῃ. .» 

καὶ ἀναγ[ειλάτω] α (Χ1Π. δὐήοτρί. ππᾶγρ. [Ὁ Χ}) 26, 40, 86, το, Χ. Οἱ πλάσσοντες} ργαιπιϊ. παντες ΧΙ], 22, 36, 49, 51, 86, 93; 

430, 3ο6. ΝΊ εἶ! Ταρί. δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ απαγίειλατω τορ. -Ἐ μοι τού, τορ, 144, 2399) 305, 34οὅ, 208. ΑΙεχ. ϑεὸν} ϑέδς 26, 40. 

(εἴ ροηΐτ ροίξ ἐτοιμάσατω μοι) 198. Βᾶρεῖ ἴῃ ομαγαξξ. τηΐποτε ΑἸεχ. πάντες ἀνωφελῇ] α παᾶντες (Χ11. δαθεῖ ἰπ ππᾶγρ.) 26, 49, 8ό, τού, τοο, 

καὶ ἑτοικασάτω μοι} κα μοι 26, 49. λα Οεογρ. ἀφ᾽ ἧ ἐποίησα] αΦῪ ἐ τ198, 239. 302, 305, 306. ΑἸεχ. Οεόγρ. ϑῖαν. Οἶτορ. (τ. 22, 36, 48, 

ὃ ἐταξζα ΧΙ]. ἄνθρωπον] τον ανϑρωπον 36. καὶ τὰ ἐπερχόμενα) ό:, 90, 93» 144. 147) 233. 308. πάντες μάταια Αἴδμλη. ἱ. 12. ἐπ- 

και τὰ ἐρχόμενα τος, 30ς. ὠναγ[ειλάτωσαν ὑμῖν] απαγίειλατωσαν πεϊία Ἵτεῃ. 

υμιν 22, 36, 405 62, 87, 905 οἵ, (93. (1180. ἀπ’ Ῥυπέϊ!8 ποῖδῖ.) 97, ΧΙ. Καὶ τάντες---ἀοπὸ ἀνθρώπων] μαδεῖ {0 ἃς 48. σάντες)} 

144, 147. Οομαρί. ἐπαγίειλάτωσαν ὑμῖν ΑἸά. πάντα (οπιρί. καὶ κωφοὶ] -Ἐ εἰσιν 22) 36, 48, 51, 62) 90, 93» 144) 

. ὙΠ]Ι. Μὴ παρακαλύπλεσϑε] μη ϑαμδεισϑε" μηδὲ κατακαλυπῖε- 147, 233, 308. καὶ ςησάτωσαν ἅμα] και φησονται ἀμᾶὰ 111. και 

σϑε 49. μη ϑαάμβεισϑε μηδὲ τταρακαλυπίεσθε 239, 306. μηδὲ τφητωσαν αμα ΧΙ], 22, 41, 48, 49, 51) 62, 86, 90,.93, 97, 104, τού, 

τλανᾶσϑε! , (ΧΙ]. δἀίοτῖρε, τηᾶγρ. τυ Ὁ Χ) 26, 41, 409, (86. δος. το9, 144, 147. 108, 228, 233, 302, 306. Οοτηρὶ. Α]ά4. Αἰμδη. 1. εἶξ. 

πηᾶγρ,.) τοῦ, 198, 239, 306. βαρεῖ {Ὁ ὃς ἴῃ ομαγαέϊ. τηϊποτε ΑἸεχ. καὶ ἐντραπήτωσαν] αὶ καὶ 22, 26, 36, 48, ς1, 86, 93» 975 104, τού, 

καὶ ἀπήγίειλα ὑμῖν] καὶ ανηγίειλα ὑμῖν τος, 302, 30ς. εἰ ἔγι Θεὸς 1445) 248, 233» 3οὅ, 208, 2.9. Οοτηρί. Αἰεχ. Οεογρ. δίαν. Οἴἶτορ. 

πλὴν ἐμδ] εἰ ἔριν ἄλλος πλὴν ἐμξ Ατπι. ἘΔ. εἰ ἦ ἄλλος Θεὸς πλὴν ροηῖς ροίξ αἰσχυνθήτωσαν, 62. κ 91, 239. καὶ αἰσχυνϑήτωσαν 

ὠπ᾿ ἐμᾷ τό Οσείοες ϑεγρῖ!. πλὴν ἐμ] -᾿ καὶ μάρτυρες αὐτῶν εἰσιν ἅμα] καὶ καταισχυνθήτωσαν ἁμῶ 49. κ και 62. “91, 230. 

εκ ὀοἰγονται και οὐ γνωσοντῶι ἱν΄ αἰσχυνϑωσιν τις σλασσει ισχυρον ΧΙ. Ὅτι ὥξυνε] ρταπιϊεῖι. τέκτονες γὰρ εἰσιν απὸ ὠνϑρωπὼν 32, 

καὶ γλυπῆον χχωνευσει εἰς ἀνωφελη. ιδα παντες οἱ κοινωνεντες αὐτὸ α'- 360, 48, ΚΙ, 90, 93, 144. (228. ἔμρτα [1π.} 233, 398. ργϑπιῖς. ταλα- 

σϑησονται 86. πηᾶγρ. νες γαρ εἰσι ἀπὸ ανϑρωπὼν 62,147. τέκτων σίδηρον. τεέχτῶν σιδηριον ; 

ΙΧ. Καὶ οὐκ ἤκεσαν) καὶ οὐκ ἧσαν 22, 26, 48, ξ1, ὅ2, 90, 104,|, Ι09, 305. σκεπάρνῳ] σχέπαρνον 86. Ῥγβεγη. χαὶ 233. Αἴδδη. ]. 

τού, του, 144» 147» 198, 233. 239, 302, 30 ζ, 306, 208. (οπρὶ. ΑἸά. οἰ. αὐτὸ 1] -Ἑ ἐν ανϑραξι 25, 23, 48, ςτ, 62, 87, 90,9 93,97. 104, 

Αἰεχ. ϑίαν. Οἰΐτορ. Εἰ ποπ ἐγαπὶ Τετῖα]}. καὶ οὐκ ἔτι ἦσαν Α΄πη. ἘΔ, 144, 147, 228,233, 308, 300. (οπιρὶ. (ΑἸεχ. {Ὁ ἈΚ 'π Ομᾶγ. πλϊποσα.) 

τότε οἱ πλάσσοντες] -[- ματαία 22, 36, 48, τι, 62, 90, 93, 144. 147, ϑίαν. Οἴἶτοξ. αὐτὼ ἐν ανϑραξι 36. κοι. αὐτὸν ἐν ἄνϑραξι Αἰά. 

233, 308. κ τότε Οεοζρ. καὶ οἱ γλύφοντες] κα οἱ 26, 419 49) τού, ἔρησεν αὐτὸ] ἐτρησεν αὐτὸ 111, ΧΙ], 46, 41, 49.» 239. 302, 305, 1ο6. 

198, 3092. ΑἸεχ. καὶ γλύφοντες ἀνωφελὴ 36, 48, ς1,) 93. -Γ ἀνωφε- ἐρυϑμισεν αὐτὸ καὶ ἐςῆσεν αὐτὸ 22, 48, ξῖ, 233» 308. Δἴμδη. 1. οἷ, 

λει 65,147. -Ἐ ἀνωφελη 90) 144, 233, 308, καὶ οἱ γράφοντες ΑΚ. ἄς, πἰῇ ἐρυϑμησεν, 36, 62, 93, 144, 147. ῬΓασπητ, καὶ 86. τπηᾶγρ.. 

ποιδντες} οἱ ποιᾶντες Χ1Π1, 22, 36, 41, 48, 49, 51, 62,) 87) 00, 93» 97; ΡΓΘΙΠΙΙ. ἐτρησεὲν ἄντὸ χάι 90. ετρυνεν αὐτὼ τοῦ. ερυϑίμισὲν αὐτὸ 

104, ΤΌ 0; ἴορ, 144) 147, 228, 302, φοϑ, 300. ΟΟΠΊΡΙ. Αἰεχ. τὸ 198. καὶ εἰργάσατο αὐτὸ] κα και 46, (86. ἀἀάϊι. ἴῃ πλᾶγρ.) τοϑ, 3ο6. 

καταϑύμια αὐτῶν] α τα 62, 147. καΐαϑυμια ἑαυτῶν τόρ. τὰ καῖα- “αὐτο 104. 228. (ΟΟτρ!. εἰργασατο αντώ τού. λα Αἴδδη. 1. οἴ, δᾶ- 

ϑυμία εαὐτῶν 302; 185: -ὠδελῆσει αὐτάς] -Ἐ καὶ μάρτυρες αὐτων δεῖ καὶ ἰπ οπαγαέϊ. πιπογα Αἶεχ. ἐν τῷ -ἰσχ. αὐτ8} ἐν ἰσχύι τῇ 

εἰσιν, δχ οψονται καὶ οὐ γνώσονται, ἐνῶ αἰσχυνϑωσι, τις πλάσει ισχυ- βραχίονος αὐτῇ ϑαν. ἐν τῷ βραχίονι] , ἐν Δίμδη. ]. εἴ, τῆς 

ρον, καὶ γλυπῆον χωνευσει εἰς ἀνωφελη. τιδὲ παντες οἱ κοινωνεντες αὐτώ ἰσχύος αὐτῇ} τῆς χειρος αντα 6, 147, 233. καὶ ἀσθενήσει] -[ καὶ 

(ὧδ Χ) ΧΗ]. -Ἐ εδάεπι, πἰἢ τις πλᾶσσει, εἴ οὔπι ἀνωφελει ρῖο ἄνω- διψησει 22, 36, 48, ς1,) 90, 93» 144» (147. υἵ νἱἀεῖυγ) 228, 232. 

φελη, 23. “Ἔ εδάεῃῃ, πἰῇ τις πλάσσει, 87, 97. 104, 300. -Ἐ ολάδῃη, καὶ οὐ μὴ πίη] και οὐ μὴ πιεῖ 147. 

πἰᾷ τις πλάσσει; εἴ κατοικᾶντες ΡίῸ κοινωνενῖες, 91. -ἔ εδάεπι, ηἰῇ ΧΙΠ. Ἐχλεξάμενος Ρτεπηϊτε. ὁ 46.Ἡ. Ἐκλεξαμ. τέκτ. ξύλον] 

τίς πλάσσει, εἴ ἤπε πάντες, ΑἸά. -Ἐ καὶ μάρτυρες αὐτῶν εἰσιν, οὐκ ξύλον γὼρ ἐκλεξάμενος τέκτων Αἴδῃ. Ἰ. εἴ. ἔρησεν αὐτὸ] ἐρυϑμισεν 

οψονται καὶ οὐ γνωσονται, ινῶ αἰσχυνϑωσι, τις 'πλάσει ἰσίχυρον και αντὸ 41. ἔν μέτρῳ] -ἰ- και ἐμορφωσεν αὐτὸ ἐν τ᾽ραγραφιδι ἐποιησεν. 

γλυπῖον χωνευσει εἰς ἀνωφελῆ. ιδξ πάντες οἱ κοινωναντες (((γ. χοινονθν-ὀὨ Ἀἄντο εν τοεριγωνιοις (ΠΊΑΓΡ. δ ΜΚ) ΧΙ1. -Ἐ εδάδιῃ, πιῇ αὐτὸν ἐν περι- 

͵ 



ΗΣΑΊΙΑ Σ. 
κΕΦ. ΧΙν. 

- ς 7 3 ’ ρ ϑδ2ὲ)ὲ͵ὰῊςκγδνν. 23 ρ ρὠῸ 

14. δρὸς, χαὶ ὡς ὡραιότητα ἀγϑρώπου, φῆσαι αὐτὸ ἐν οἴχῳ. ἴἜχοψε ξύλον ἐχ τῇ δουμξ, ὃ ἐφύτευσε. 
κε Ν 2. » Ψ φῳ4,«φ 2 ΄ " ὲ 2 ὡ ΠῚ 

Κύριος, πίτυν, καὶ ὑετὸς ἐμήχυνεν, Ἵνα ἦ αἀγϑρώποις εἰς χαῦσιν" χαὶ λαξὼν ἀπ᾿ αὐτῶ, ἐϑερμάν-- 
Ν Ψ, 2 ) κ᾿ 

ϑη, χαὶ χαύσαντες ἔπεψαν ἄρτες ἐπ᾿ αὐτῶν' τὸ δὲ λοιπὸν εἰργάσαντο ϑεὲὸς, χαὶ πρροσχυνϑσιν 
δὲ Σ 2 "“-.. “ " ΝΗ ξ ᾿- 

αὐτοῖς. Οὗ τὸ ἥμισυ αὐτῇ χατέχαυσεν ἐν πυρὶ, χαὶ ἐπὶ τῇ ἡμίσους αὐτῇ ἔπεψεν ἐν τοῖς ἄγ-. 
ἍΝ ΝΠ|ΞΡ 232» 959. »" ΄’΄ 9 ΄ » Νκ,. 9 ἐ 

ϑραξιν ἄρτους, χαὶ ἐπ᾿ αὐτϑ χρέας ὀπ]ῆσας ἔφαγε, χαὶ ἐγεπλήσϑη, χαὶ σϑερμανϑεὶς εἶπεν, Ἡδύ 
Ω 3 ΄ ΄- Ψφ' πων ᾿ 

μοι, ὅτι ἐϑθερμάνϑην, χαὶ εἶδον αὺρ. Τὸ δὲ λοιπὸν ἐποίησεν εἰς ϑεὸν γλυπ]ὸν, χαὶ προσχυγεῖ,. 
χαὶ προσεύχεται λέγων, Ἔξελϑ με. ὅτι ϑεός μου εἶ σύ. Οὐχ ἔρ σαι. ὅτι ἃ ροσεῦχ, ΩΣ; με. ὃς μου εἰ σύ. Οὐκ ἔγνωσαν φρονῆσαι, ὅτι ἀπημαυ- 
“3 γ᾿ β Ζ΄ ρ᾿ 2 5 ρει 9 ᾿» Ν ρὸ χω ., μ᾿ ’ ἽἍ ,᾿»- , 2 3 ’ ρωϑησαν τὰ βλέπειν τοῖς οφύαλμοις αὐτων, χα! τὰ γοησαὶ τῇ χαρδίᾳ αυτῶων. Και ὃχ ἐλογίσατο 
ρῷ ἴω 39 ν᾿» δὲ 3 , ἰδ ’ Φ νκ-ΦὉ 9 ν᾿Ὁ0 ’ ϑ9 ΝΑ, ,.»»  ᾳ.κ τὴ ψυχῇ αὐτϑ, 8δδὲ ἔγνω τῇ φρονῆσει, ὅτι τὸ ἥμισυ. αὐτῇ χατέχαυσεν ἐν πυρὶ, καὶ ἔπεψεν ἐπὶ 
ὧν ἀνϑράχων αὐτϑ ἄρτους, χαὶ ὁπ] ή ἔχ ἕ ὶ τὸ λοιπὸν αὖτβ εἰς βδέ ἐπχοί ἰὰ φ πὸ ῥτοῦς, σίησᾶς χρεὰ εἐφᾶγε, χαὶ το οἰποὸν αὑτδ εἰς β ελυγμὰ ἐποίησε, 

15 

16. 

17 

“18 

19 

γωνισχὸις, 36. -ἰ καὶ ἐμόρφωσεν αὐτω εν παραγραφιδὲ, ἐποιῆσεν αὐτο 
ἐν ταραγωνισκοις 229 30ς. -- ἐλάεπ), πἰῇ ἐμορῷ. αὐτο, 23, ΟΙ, 97» 
104) 109, 302, 309. (οπιρὶ. ΑἸά. -Ἔχαι ἐμορῴωσεν αὐτὸ ἐν παρα- 
γραφιδι, ἐποιῆσεν αὐτο εν ττεριγωνισκοις 48, ες, (86. πηᾶγρ.) 90, 144. 
147. 233, 308. -Ἐ εαάεηι, πΠΠ ἐμορῷ. αντω, 62) 93. - καὶ ἐμορ- 

φωσεν αὐτὸ ἐν σαραγραφιδὶ, ἐποιησεν αὐτὸ 8). - και ἐμορφησεν 
αὐτο ἐν σαραγραφιδὶ ἐποιησὲν αὐτὸ τραραγωνίσκοις (οοτί. τερίγων;- 
σκοις) 228. καὶ ἐν κόλλῃ---ἐποίητεν αὐτὸ] αὶ οὐπὶ ἰητεγπηοά, 87. 
κἀὶ ἐποίησεν αὐτὸ] α και 269 198. α (πιαγρ. δάογ. ἐποίησεν αὐτο) 86. 
ἐποίησεν αὐτὸ ἐν παραγωνίσκοις, καὶ ἐμόρφωσεν αὐτὸν ἐν τταραγράφιδι 
καὶ ἐποίησεν αὐτὸ (ουπη ἐν παραγωνίσκοις δες. 0 κς ἴῃ οδᾶγ. πηϊποτε) 
ΑΪεχ. ὡς μορφὴν ὠνδρὸς} εν μορφὴ ανδρος 62, 14). καὶ ὡς ὡραι- 
ὄτητα) α και τοϑ, 3902ὥ. ςῆσαι αὐτὸ] ςήσει αὐτὸ το4. ϑίαν. Οἴἶτορ. 

ἐξήσεν αὐτὸ 1903. ἐν οἴκῳ] ἐν οἰκισμὼω 419 91, 97, 104) 309. ἐν οἱ- 
κίσκω Οοπιρὶ. ΑἸά. 

ΧΙΝ. ἼΕκοψε] ργαπιι. ὃ ΧΙ], 26, 41, 49, 86, τοό, τορ, 198, 230, 
402, 3ο6. (ΑἸεχ. Ἰηΐογ αποο5.)} Αἴμδη. 1. οἷ. Εκοψε ξύλον] εἐκοψεν 
ἑαυτῶ κεδρον ξυλον 22. ἢσ, ΡγαΠΠῸ ὃ, 26, ς 1,90, 144, 3ο8. ὦ (Π0) 
ἐχοψεν αὐυτω κεδρες 42. ἔς, πἰ εαὐυτω, 87, 97, 228. ὃ ἔκοψεν εαυτω 
κεδρον ξυλου 48. ὃ ἐκοψεν αὐτω ((οτ. αὐτο) κεδρον ξυλον 62, 147. ὃ 
ἐχοψεν εαυτω κεδρες οἵ, 104, 309. (οηηρί. ΑἸά. ὃ ἐκοψε κεδρα ξυλον 
93. 8 εχκοψεν ἐαυτω ξυλον 233. ξύλον ἐκ τῷ δρυμξ]} ργαετηϊτῖ. ἑαυτῷ 
κίδρους, καὶ ἔλαξεν ὠγριόξάλανον καὶ δρὺν, καὶ ἐκαρτέρωσεν ἑαυτῷ 
(ὧδ κξ ἱπ ομδγ. πηΐπογε) Αἰεχ. ἐκ τῷ δρυμδ] -- καὶ ἐλαξδε τρινον 
καὶ δρυν καὶ ἐεκαρτερωσεν εαὐτὼ ξυλον εχ τῇ δρυμε 25, 36, 48, ς1. καὶ 
ἐλαδεν αγριοδαλανον καὶ δρυν καὶ ἐεχαρτέρωσεν αὐτω ξυλον εκ τα δρυμε 
23. Οοπιρὶ. ὥς, πιῇ καὶ ἐκαρτερησεν αὐτο, 8). ἤσ, πἸῆ ἐχαρτερωσεν 

αὐτο, ο1, 97. 1ο4, 228, 3.0. ΑἸ4, -Ἐ και ἐλαδε τσρινον καὶ δουν καὶ 
ἐκαρτερησεν εαὐτὼω ζυλον ἐκ τοῦ δρυμου 62, (86. τπαγρ. αἱ νἱἀεἴυτ) 90, 
144. 3.08. -Ἐ εαάεπη, ουπὶ αὐτὸ ρῖῸ ἑαυτῶ, 147. -Ἐ καὶ ἐλαε πειτ- 

γον (Π0) καὶ δρυν καὶ ἐχαρτερωσεν εὔντὼ ζυλον εκ τα δρυμὰ ((γ] 1408 
πειτ. ἴῃ νος. πείτνον ρυῃξιῖ5 πόϊαϊα) 93. ἐν τῷ δρύμῳ δ5ῖν. δὃ ἐφύ- 
τευσε Κύριος} εφυτευσε 23. ὃ ἐφυτευσε ὁ Κυριος 36, ξι. πτοίτυν] 
α (ΧΙ]. αὐἴοτίρε. πιαγρ. (00 3Χ) 26, 49, τού, 198, 233, 230, 306. 
Αἰἴἤδη. 1. εἶς. Ογε!!. ΑἸεχ. νοἱ. ᾿. μασγῖ. ἱ. Ρ. 174. δῖαν. Οἴἶτος. διαθεῖ 
[Ὁ κά 'π οδαγαίς. πιῖηογε ΑἸοχ. . 

ΧΡ. ἐϑερμάνθη] ῥγαηλϊε, καυσας 22, 48, ξ1, 62) 90, 93) 144, 
233) 308. Ῥγφτη. καὶ καυσᾶς 16, 147. 

26. καὶ καυσᾶς τος, 302, 30ς. ἔπεψαν ἄρτες] ἐπεψεν ἀρτας τος, 
402, 30ος. ἐπ᾿ αὐτῶν] ἐπ᾿ αὐτοῖς 22, 36, 48, 62, 90, 93» 1445) 147» 
233, 308. επ᾿ αὐτῶ 41, ς1,) 87, 91, 97) 100, 228, 202, 200. ΟοπΙρΡΪ. 

ΑΙά. Αἴβδη. 1. οἷ. -Ἑ καὶ ἐπ᾿ αὐτξ κρεας ὠπίησαν το6. ἐπ᾽ αὐτῇ 

ΑΙεχ. τὸ δὲ λοιπὸν] καὶ τὸ λοιπὸν 26.Ἡ εἰργάσαντο ϑεὲς] εἰργα- 
σαντο εἰς ϑεξς ΧΙΠ, 41, 49, τού, 198, 206. ΑἴΒ4η. Ογτε!!!. ΑἸοχ. 1. οἷ. 
εἰργάσαντο και ἐποιῆσαν ϑεδς 22, 48, ξ1, 62, 90, 93, 144, 147» 

233) 308. εἰργασατο δεδς 23, 1ορ, 302, 30ς. εἰργάσαντο καὶ ποι» 
ησᾶντο (ἢς) ϑεες 36. εἰργάσατο εἰς ϑεὲς ΑΙεκ. καὶ τροσχυνξσιν 

αὐτοῖς} καὶ τροσκυνᾶσιν αὐτῆς ΠΠ], 40, τος, 302, 3ος. -{ ἐποιῆσεν 
αὐτῶ γλυπῖον και προσπιπΊει αντω (22. {7]1. ἐν ρυπέξί5 ποῖαι.) 62, 147. 

Ἔ ἐποίησεν αὐτὸ γλυπἧον καὶ καμπῆει αὐτοῖς 23, 87, 97, 228, 300. 
Οοτηρί. ΑἸά. (ΑἸεχ. ὅδ κά ἴῃ ομαγαξὶ, πηπογε.) - ἐποίησεν αὐτὸ 
γλυπῖον καὶ προσπιπει αὐτω 36, 48, ςι, οο, 144. καὶ τοροσκυνουσιν 
αντα (ἴῃ τηᾶγρ. δάΐογ. ἐποιησεν αὐτὸ ὙλυπΊον καὶ τροσπιπῆει αυτοις) 

86. -Ἐ εποιησεν αντοις γλυπῖον και καμπει ἄντοις 91. -Ἐ εποιησᾶν 

αυτο γλυπῆον και τοροσπιτήει ἄντω 93. -Ἐ εαάεηὶ, ΠΙΩ͂ καμπῆει αντοις» 

104. και προσκυνήσεσιν αὐτὰς τού. καὶ προσχυνησεσιν αὐτοις, ἐποι- 
ἤσεν αὐτὸ γλυπῖον καὶ τοροσπιπῆει αὐτὼ 308. 

ΧΝῚ. Οὗ τὸ ἥμισυ αὐτῷ] αὶ ὅ τος, 302. 
100, 302. 

κατέχχυσεν) εχαυσεν 
᾽ὔ 9Φ ὋἪὋὉἢ 

κατίκαυσεν---ἐπ᾿ αὐτ5} καϊεκαυσαν τῦυρι, καὶ καυσαντες 

- ἐπ᾿ αὐτὰ ΑἸοχ. 

κἀὶ καύσαντες} -- τυρ᾽ 

ἔπεψαν αρτὰς ἐπ᾿ αὐτῶν χαὶ ἐπ᾿ αὐτε (πιᾶγρ. καὶ ἐπεέψε ἐπι τοῖς ἂν- 
ϑραξι αὐτὰς καὶ ἐπ᾿ αὐτα. ἰπ 4]. τηᾶγρ. καὶ ἐπὶ τὸ ἡμέσυ αὐτὰ ἴιδ Κι) 
ΧΙ]. κατέκαυσεν---κρέας] καϊεκανσαν εν πυρι, καὶ καυσᾶντες ἔπεψαν 

αρτᾶς ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ ἐπ᾿ αὐτὰ χρεας 26, 49. καεκαυσαν εν ψύυρι και 
καύσαντες ἀρτὲς ἔπεψαν ἐπ᾿ αντὼ χαὶ ἐπ᾿ αὐτῇ κρεᾶς 41. καεκὰυσαν 
ἐν πυρι και καυσοαῦἧες ἔπεψαν ἀρτας ἐπ᾽ αὐτω καὶ ἐπ᾿ αὖτε οπησας 
κρεας 233. ἐν πυρὶ] α ἐν Αἴβαη. 1. οἷ, καὶ ἐπὶ τῷ ἡμίσους αὐτῇ] 
α (86. δἀΐογ. 'π πηᾶγρ.) τοό, 198,239, 306. Βαδεῖ ἐπὶ τῷ ἡμίσες αὐτῷ 
ἴῃ οδιαγαξὶ. τηῖπογε Αἰεχ. ἔπεψεν---ἐπ᾿ αὐτῷ αὶ σιπὶ ἱπίοιτηθά 22, 

23, 36, 48, ς1, 62, 87, 90, 91, 93, 97. 1045) 100, 144, 147,3ος, 308, 
309. Αἴμδη. 1. οἷ. καὶ ἔπεψεν ἐπὶ τοις ανϑραξιν αὐτε αρτες χαὶι ἐπ᾿ 

αὐτὰ ἐπὶ τὰ ἡμισες 530,36. καύσαντες ἔπεψαν ἄρτες ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ 
ἔπεψεν---ἐνεπλήσϑη)] κρέας ἔφαγεν ἕψησας, ὥπϊησεν 

ἑπῆὸν, καὶ ἐνεπλήσϑη Οοτηρί. ἔπεψεν ἐν τοῖς ἄνϑραξιν ἄρτες] καυ- 
σαδες ἐπεψαν ἀρτες ἐπ᾿ αὐτῶν 86, τοῦ. ἔς, ηἰῇ ὠπΐησαν, τοῦ. 
ἐπ᾿ αὐτῷ} και ἐπ᾿ αὖτο 198. κρέας} κρεα 22, 36, ξῖ, 62, 90, 144, 

147,.3098. κρέας. ὀπΐ. ἔφαγε] κρέας ὀπϊήσας ὀπ]ὸν ἔφαγεν (ουπὶ 
ὀπὸν (Ὁ χξ ἴπ ομιαγαδξ. πιΐπογε) ΑἸεχ. ὀπἼήσας ἔφαγε) -Ε ωπῆησεν 
οπΐον 23. εἐφαγεν οπΐησεν οπῆον 87. ἐφαγεν οπΐησας ὠπΐησεν οπῆον οἵ, 
97. 1049 228, 300. Αἰά. τ. 1ο9, 302. κ φάγε 233, 3983. καὶ 
ἐνεπλήσϑη] καὶ ἐμπλησϑὴ 62. ὅτι ἐϑερμανϑην] οτι εϑερμανϑη τοῦ: 
καὶ εἶδον τοῦρ] καὶ ιδὸν τυρ 40. ΑΙεχ. : 

ΧΝῚΙ. Τὸ δὲ λοιπὸν] -ἰ- αὐτὰ 22, 16, 48, ς1, 62, 9ο, 1445 147, 
433, 308. (ΑΙεχ. τὰ Χ ἴῃ οβᾶγ. πιῖπ.) τὸ δὲ ἥμισυ αὐτῷ Ὑπβεοάοτει. 
ἷν. 782. λοιπὸν---λέγων] λοιπὸν τοροσεχύνει λέγων Αἴἤδη. ἴος. εἶς. 
ἐποίησεν) εἰργάσατο (πιᾶγρ. ἐποιησεν) Χ]1.. εἰς ϑεὸν γλυπ]ὸν]} εἰς 
γλυπῆον ϑέεον 22, 16, 48, 62, 90, 93, 1445233. διδδεῖ εἰς πῃ οπαγαδ!. 
ποΐπογε Αἰεχ. αὶ εἰς ϑεὸν ὙΒεοάοτεί. ]. οἷ. γλυπ]ὸν] ῥγαεπιῖτι. καὶ 
Οοπρὶ. καὶ τροσκυνεῖ} -- αὐτω ΧΙ], 26, 41, 40, 86, τορ, 198, 
230, 302, 1ος, 306. Αἰεχ. Τ Ββεοάοτεῖ. 1. εἶς. (ΟΕ, ἷν. τ266.) και 
τροσπιπίει αὐτῶ καὶ τροσχυνει αὐτῶ 22, 36, 48, ςτ, 62, 90, 144, 147, 

233) 308. ἤς, ἤπε αὐτὼ ξουπάο, 93. χαμπῖει αὐτὼ καὶ προσκυνεῖ 

23) 87. 919 97. Οοπηρὶ. ΑἸά. καμπῆει αὐτο καὶ τροσχυνες το4. χαὶι 

τροσεκυνει ἄντ τοῦ. καμπῆει καὶ τροσκυνει αἀντὼ 228. καλυπῆει 

αὐτὼ καὶ Ὡροσχυνει 309. ἐπείϊπα! (ξ εἰ σάοται! ἐμ Ἡϊετοα. καὶ 

προσεύχεται) -- αὐτω 22, 36, ξ΄, 90, 91, 93, 97, 104. 144, 228, 
233» 308, 300. Αἰά. “Ἢ ρος αὐτὸν 23, 49, 109, 302, 3ος. κΟ2, 

147. καὶ τροσερχεται 230, 306. ὅτι ϑεός με}  μβ 22,93. 
ΧΥΙΙ. φρονῆσαι} τῇ φρονήσαι 22, 36, 48, ξΙ, 62, 90, 93, 144) 

147, 233, 3098. ὅτι ἀπημαυρώϑησαν] οτι ἡμαυρωϑήσαν 22, 36, 48, 
ξῖ, 62, 90, 93. 142. τῇ βλέπειν) τα μὴ βλέπειν 239ς. ὀφϑ. αὖὐ- 
τῶν] ὀφ5.. αὐτῇ ΑΙά, καὶ τῷ ὅζο. δὰ Άη. ςοπι.] 93. τῇ καρδίᾳ 
αὐτῶν] τὴν καρδιαν αυτῶν 239. κα αὐτῶν Αἴῆδη. 1. εἰϊ. 

ΧΙΧ. Καὶ οὐκ ἐλογίσατο] και οὐκ ἐλογισαντο 144. καὶ ἐκ ἀνε- 
λογίσατο ΔΑἴδαη. 1. οἷ τῇ ψυχῇ αὐτ} ργαπηῖτι. τῇ καρδια ἀντα 

δὲ ἀνελογισᾶτο ΧἼΠΙ, τορ. Ργαβπηδτ. εδά θη, αἱ ἐν τῇ καρδίᾳ, Αἴβαη. 

Ἰ. οἷς. τή καρδιὰ αὐτῇ 25, 36, 48, ςτ, 62, 86, 90, 93. 144, 1479 308. 

τὴ καρδια αντῶν δὲ ἀνελογισατο τὴ ψυχὴ ἄντων 26. τὴ καρδια αὐτε 
δὲ τὴ ψυχὴ αὐτῷ 40. ἡ Ψυχὴ αὐτα 87, 97, 1ο4. (πρὶ. ργαπνῖι. 
τὴ καρδιὰ αὐτε, εδὲ ἀνελογισατο εν τού, 233, 302, 306. Ῥ γε ΠΗ. εα-- 
ἀεπ), πἰἢ ἀνελογήσατο, 108, 2320. ΡΓΔΕΠΉΪ. ἐΔ4ΕπΠῚ, ΠΙΠ ἀνελογισάαντο, 

30ς. τῇ καρδίῳ αὐτῷ, ἐδὲ ἂν ἐλογίσατο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῷ (ουπιὶ ἐδὲ 
ἂν ὅζα. ἰπίογ υποο5) Αἰεχ. εἰδὲ ἔγνω] εκδὲ εγνωσαν 26, 144. τῇ 

φρονήσει] Ἔ αὐτὰ 22, 36, 48, ς1) 62, 8ό, 90, 93, 144, 147, 228,233, 
408. τὸ ἥμισυ αὐτῇῪῈ αὐτε οο. κατέκαυσεν ἐν τυρὶ] καϊεκαυσαν 
τυρὶ 26. κεν 90, 144, 233. εκαυσεν ἐν σύυρι τορ, 302. καὶ ἔπε- 
Ψεν] καὶ ἐπεψαν 2ό. καὶ ἔπεμψεν 62. (το4. εχ σοιτ. ἃ πη. ργπιᾶ.) 
ἐπὶ τῶν ἀνθράκων αὖτ] ἐπὶ τῶν ανϑραχων αὐτῶν 90, 1449 308. κα αὐ- 

καὶ ὀπ]ήσας} καὶ οπησαντες 26. καὶ οπἧησε τοί. 

᾿ς 
και 

τὰ Οοηρὶ. 



. ΟΠ ΞἸἪΗ ΣΑΙᾺ Σ᾿. 

ΐ ν ». 9 Ὅ90 

᾿χαὶ πρροσκυνᾶσιν αὐτῷ. 

ἐξελέσθαι τὴν ψυχῆν αὐτδ' 

. γγῶϑι ὅτι σποδὸς ἡ καρδία αὐτῶν, 
2 ρ Ω τς 9 ρ᾿ ρ 

ἴδετε, οὐκ ἐρεῖτε, “Οτι ψεῦδος ἐν τῇ δεξιᾷ μου. 

“ - 38 ν᾽ ἷ 

χαὶ πλανῶνται, χαὶ ἐδεὶς δύναται 

Μνήσθητι ταῦτα 

ΩὩ ρ " νι» ’΄ δὰ - Ν, Ἶ ὴλ Ν Ξχιλ γϑάν 

Ἰαχὼξ χαὶ ἸΙσραῆλ, ὅτι παῖς μου εἶ σὺ, ἐπλασὰ σε παιθᾶ μου, χαὶ σὺ Ἰσραὴλ μὴ ἐπιλανϑᾶνδ 

μου. 
’ Ν ἉἉ 

ςράφηϑι πρὸς μέ: 
7 

7 ρὰ ρβὸ 

σαλπίσατε τὰ θεμέλια τῆς Ὑ70: 
᾽ ρ Ω,, 3 ͵ ε Ν Ἂ Ἴ ὴξ 

αὐτοῖς, ὁτί ἐλυτρωσᾶτο ὁ Θεὸς τὸν Ιάχῶρ, 
; “ 2 ’ὔ 

λυτρόμενός σε, χαὶ πλάσσων σε ἐκ χοιλίας, 

Ἢ - ͵“΄ 

χαὶ λυτρώσομα!ί σε. 

Ν 2 ’΄ Ν ρ» 

μόνος, καὶ ἐςερέωσὰ τὴν ὙῊν. 
Υ 3 ’ ’ 9 κΝ 79 4“ 

καρδίας, ἀποςρέφων φρονίμους εἰς τὰ ὀπίσω, 
ρὸ Ἷ μ. ’΄ 9) "“ 9 7 

παιδὸς αὐτϑ, καὶ τὴν βαλὴν τῶν ἀγγέλων αὐτ ἀληνεύων' 

βοήσατε ὄρη εὐφροσύνην, 

Τίς ἕτερος διασχεδάσει σημεῖα 

Ἰδὲ γὰρ ἀπήλειψα ὡς γεφέλην τὰς ἀνομίας σου, καὶ ὡς γνόφον τὴν ἁμαρτίαν σου" ἐπι- 

Εὐφράνϑητε ϑρανοὶ, ὅτι ἠλέησεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Ισραῆλ" 

οἱ βενοὶ καὶ π“ἄντα τὰ ξύλα τὰ ἐν 

χαὶ ᾿Ισραὴλ δοξασϑήσεται. Οὕτω λέγει Κύριος ὁ 

Ἐγὼ Κύριος ὁ συντελῶν πάντα, ἐξέτεινα τὸν ἀρανὸν 
9 

γίαςριμύϑων, καὶ μαντείας ἀπὸ 

χαὶ τὴν βελὴν αὐτῶν μωραΐνων, Καὶ ἱςών ῥῆμα 

ὁ λέγων τῇ Ἱερεσαλήμ, Κατοικηϑή- 

ση, καὶ ταῖς πόλεσι τῆς Ἰδεμαίας, Οἰχοδομηϑήσεσϑε, καὶ τὰ ἐρημὰ αὐτῆς ἀνατελεῖ: ὋὉ λέγων 

τῇ ἀξύσσῳ, Ἐρημωϑθήσῃ, καὶ τὰς ποταμός σου ξηρανῶ" 

ϑελήματά μὲ ποιῆσει" 

λιώσω. 

ΟΥΤΩ λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῷ χριςῷ μ Κύρῳ, οὗ ἐχράτησα τῆς δεξιᾶς, ἐπαχᾶσαι ἔμπροσνεν 

αὐτῷ ἔϑνη, καὶ ἰσχὺν βασιλέων διαῤῥήξω, ἀνοίξω 

σϑήσοναι. Ἐγὼ ἔμπροσθέν σὰ πορεύσομαι, χαὶ ὅρη ὁμαλιῶ, ϑύρας χαλχᾶς συντρίψω, καὶ μοχλὲ
ς 

κρία ἔφαγε] κρεας ἐφαγε ΧΙ], 36, 49, 91» 97» τοό, 228, 306, 300. 

Οομιρὶ. ΑΙεχ. Αἴμδη. ἰοο. οἰϊ, χρεᾶς εἐφαγον 26. ξυλα εἐφᾶγε 93. 

κρεῶ καὶ ἐφᾶγε το4. εἰς βδίλυγμα ἐποίησε] ἐποιησε εἰς βδελυγμα 

22. εἰς βδελυγμῶ εποιησαν 26. ἐποιηῆσε βδελυγμῶ 36, 48, φτ, 62, 

90, 1445 147, 233» 308. βδελυγμα τἀπίαπι 93. λ εἰς 239. καὶ 

. προσκυνᾶᾷσιν αὐτῷ} καὶ προσκυνεῖ αντο, λέγων, ἐξελε με 22, 36, 48, 

(93. 11. τὸ ρυπέεί5 ποῖαι.) 233. ἔο, ηἷῆ τῦροσκυνεε αὐτῶ, 515 90, 

144. 147, 3.8. ὥς, π΄] προσχυνὴ αὐτώ, 62. και προσχυνξσι αὐτὸν 

86. καὶ τροσχυνσιν αὐτὸ 100, (302. οοττ. αὐτω) 306. Αἰμδη. ]. οἷΐ. 

ΧΧ. Γνῶϑι] γνωτε 111, 26, τού, 108, 239, 306. Αἴμδη. ΟΥὴ]!. 

ΑΙοχ. 1. εἶς. (ΟΥ, Ογεῖ!. ΑΙοκχ. 1]. 147.) καὶ πλανῶνται) καὶ αὐτοὶ 

πλανῶνται ὙΠεοδοτεῖ. ἷν. 732. τὴν ψυχὴν αὐτΆ} τὴν ψυχὴν εαυτε 

22, 48, ς1,) 62, 90, 147» 233» 308. οὐκ ἐρεῖτε] ῥγϑβ ρα. καὶ Αἴμδη. 

1. εἶς. ἐν τῇ δεξιᾷ μου] εν τη δέξια αὐτε (υἱ νἱάἀείυτ) 86. εν ἀεεγδῖ, 

δάἀάϊι. ἔυρτα ᾿ἰη. δ αἱ. τη. 90. ᾿ 

ΧΧΙ. ὅτι ταῖς μου] οτι δι’ ἐμοῦ 26. κα οτι τού. παῖδα μου] 

Ἔ εμος εἶ συ 25, 36, (ᾳ8. (Ὁ “.) ὅ5, 90, 93» 144» 147,),.333: 

σὺ Ἰσραὴλ] α συ ΧΠ. εμος εἶ συ Ἰσραηλ ει. : 

ΧΧΊΙ. Ἰδὲ γὰρ] α γαρ 87», 97. 228. Οοπιρὶ. Ογτ}}. ΑἸεχ. 11, 704. 

ὠπήλειψα] ἀπηλειψε 62. απειληψα 147. ὡς νεφέλην] εἰς γεφελην 

1ο4. ὡς ἐν νεφέλῃ Ογη!!. ΑἸεχ. νοΐ. 1. Ῥατῖ, 1. Ρ. 510. τὰς ἀνομίας 

σπ] κσε Αἰά. καὶ ὡς---μαρτίαν σ8] α οὐπὶ ἱπϊεγηχεά, 232. καὶ ὡς 

γνόφον] καὶ ὡς γνόφος Ογτ1}}. ΑἸεχ. 1. οἷ. τὴν ἁμαρτίαν σου] τας 

ἀμαρτιας σου ΧἼΙ, 42, 26, 41) 48, 49, 51, 62, 86, 87, 90, 91, 93, 97, 

104, ιού, 109.» 144» 147» 198, 228, 233» 239) 302, 306, 208, 309. 

Οουρ!. ΑἸ4. ΑἸεχ. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἶς, δίαν. πρὸς μὲ] ἐπ᾿ ἐμιε 22, 

48, ς1) ὅ2, 90, 144» 147, 233» 308. καὶ λυτρώσομαϊ σε] καὶ τού. 

Ν 
κοὶ 

ΧΧΙΙΠΙ. ἙΕὐφράνϑθητε ἐρανοὶ] -᾿ καὶ ἀγαλλιασϑω ἡ γὴ 22,36,48,. 

(1, 62, 90, 93» 144» 147. 233, 308... “Ἐ καὶ αγαλλιασϑὲε ἡ γὴ 228. 

τὸν Ἰσραήλ] -Ἑ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡγη 86. τὼ ϑεμέχια τῆς γῆς] 

, τα 22, 36, 49, 51, 62, 90, 93» 144, 147, 308. ΑἸεχ. βοήσατε 
ὄρη) βοησατε τὰ ορη 22, 36, 41, ς1) 62, 86, 00, 144) 147, 233. ΑἸά. 

καὶ πάντα---ἶν αὐτοῖς] καὶ πᾶν ξύλον ὃ ἐφύτευσα 8[αν. Οἴἶτορ. 
ἐλυτρώσατο] οτι ἡλεῆσεν 17]. ὃ Θεὸς] Κυριος 875 915 979 104, 228, 

406, 309. ΟοπιρΙ. τὸν Ἰακὼθ] τε Ιακωξ 62. 
ΧΧΙΝ. ὁ λυτρόμενός σε] ὁ λυτρωμενος σε 111. ὁ λυτρωσαμενος σε 

239. καὶ σλάσσων σε) και ὁ τλασσων σε Χ]], 26, 40, τού. Ογη]]}. 
ΑΙεκ. νοΐ. ἱ. ρατί. 1). Ρ. 52. κ͵ἂὶ ὁ ̓ λασας σε 36, 41, ξτ, 62, 90, 144, 
147, 233, 3208. καὶ σλασᾶς σε 48,93. ἐγὼ Κύριος] ἐγω Θεὸς 49. 
εγὼ εἰμι Κυριος 87, 91,97) 228. ΟΟΠΡΙ. ὁ συντελὼν πάντα] ὁ συν- 
τελων ταυτὰ 1Π. -Ἡ ταυτὰ 22, 48, ς159 (86. πιατρ. υἱ νἱάεξζιγ) 90, 
93» 144. 308. φαὶ εογιρίεο οππία Ἡετοπ, ὁ συντελῶν] ὃς ποιῶ καὶ 
συντελῶ ΔΙτη. 1. Αγτι. Εά. ἐξέτεινα διο. δά ἔπ. οοπ).} ἐγὼ τῇ χειρί 

μου ἐςερέωσα τὴν γῆν" ἐγὼ ἐξέτεινα τὸν ἐραγὸν μόνος. ΒΑΠ]. Μ. ἢ. 187. 
"καὶ ἐςερέωσα ] εἰ ϑογνπιαυὶ Ἡϊεῖομ.. 

. 
οτι. 

90, 93) 144» 308. 

Ὁ λέγων Κύρῳ φρονεῖν, χαὶ ππάντα τὰ 

ὁ λέγων Ἱερεσαλὴμ, Οἰχοδομηϑήσῃ, χαὶ τὸν οἶκον τὸν ἅγιόν μου ϑεμε- 

ἔμπροσθεν αὐτῇ ϑύρας, καὶ πόλεις ἃ συγκλει- 

ΧΧΥ. Τίς ἵτερος διασκεδάσει] τις ἐτερος διεσκεδασεν 1Π1, τού. 

Ἡ διασκεδάσω 22, 48, ς1, 62) 90, 93. 144. 1475 308. 

«ἃ ἔῃ. οοτι.7 22. καὶ τὴν---τσαιδὸς αὐτῷ ἴπ οοπι. [64.}] αὶ οὐπι ἰη- 

ἰετπιθά. 93. μωραΐνων] μωρενων 111, 26, 49, τοό, το9, 198, 302, 

4ος) 3ο6. Ογή!!. ΑἸεχ. νοΐ. 1. μαγί. 1. Ρ. 193- 

ΧΧΥΙ. Καὶ ἱεῶντ-αὐτῷ 11. οὔπὶ ἰηϊεγπιεὰ. 22. ῥῆμα] ῥήσεις 

Ογηϊ!. ΑἸεχ. 1. 198. ῥῆμα παιδὸς αὐτῶ] ρημαῖα ταιδὸς αντα “6, 

46, 41, 48, 49, 51) 65, 86, 90, τοό, 109, 144» 147; 198, 233» 302, 

30ς, 3298. ῥήμαϊα παίδων αὐτὰ ΑἸεχ. νεγδωνα ρμεγὶ νπεὶ Ἡϊετοῃ. 

τῇ Ἱερασαλὴμ] κα τὴ ΧΙ], 22, 23,36, 48, 40, 2, 90, τοό, τος, 144) 

Ἁ 

καὶ τὴν ὅτε. 

147, 198, 392, 308. Τεοάοτεῖ. ᾿ϊ. τογ6. βαθεῖ τῇ ἴῃ ομαγαξξ. τηΐποσο Ὁ 

Αἰεχ. κατοικηϑήσῃ! καἀτοικισϑηση 26, τού. κατοικισϑεισὴ 104. 

οἰκοδομηϑήση ὙΜεοάοτεῖ., 1. οἷξ, “ τῆς Ἰδεμαίας} τῆς Ιαδαιας 22, 36, 

90, 9159 93. 97. 104, τού, τοῦ, 144) 147,233, 302, 305, 206, 208, 209. 

Οομρὶ. Αἰεκ. Ογτ!!. ΑΙεχ. Ὑπεοάοτεῖ. ]. εἰϊ, Αὐτῃ. 1. Ἄγ. Ἐά. δῖαν. 

τὸ ἰσδα 41. 7μἐα Ἡϊείοη. Οἰκοδομηϑήσεσϑε] κατοικισϑήσεσθε 

Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷ. ἔρημα αὐτῆς] ἐρημα αὐτοῖς 305. ἀνατελεῖ] 

ἀναςήσω 25, 36, 48, ςι; 62, 87, 90, 91» 93» 97» 1045 144) 147, 228, 

408, 309. (πρὶ. ΑἸα. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. Ἐρημωθήσῃ] ἐρημώϑητι τς Οοάϊςε5 ϑετρ!!. τὲς πότα- 

μᾶς σΒ] κα σε 90, 104, 109, 144, 302. ῬγδΙΛΪ. πάντας ΒαῇΠ]. Μ. 1. 

28. τὲς πτοταμὲς αὐτῆς τς Οὐοάϊΐςεβ ϑεγεὶϊ. 
ΧΧΥΤΙΙ. φρονεῖν] φρονεις 62. πάντα τὰ ϑελ.]  πᾶντα Οἴεοζρ. 

τὰ ϑελήματά μου] τὰ ϑελημάτα αὐτὰ 49. τὰ ϑελήματαά σα Ογτὶ!. 

ΑἸοχ. 1. οἷξ. 
144, 398. ποιήσειν Τεοάοτοῖ. ]. οἶξ, ὁ λέγων Ἱερεσαλὴμ, Οἰκοδο- 

μηϑήσῃ] αὶ τοῦ. Οἰκοδομηϑήσῃ] οἰκοδομιη)η 144. 

1. Οὕτω λέγει] ἑαὶ λέγει ΑΙεχ. τάδε λέγεε Ογτ]}. ΑἸεχ. 11. “16. 

Ὑπεοάοτεῖ. ᾿. τοοῴβ. ὁ Θεὸς] α ἹΠβεοδοτεῖ. 1. οἷ. τῷ χρισῷ μου 

Κύρῳ] Οὐγὴβο Ζροπεῖπο πιεὸ 1,δξϊδῃῖ, Κύρῳ] Κυρίῳ 5. ΒατπδὉ. Ἐρ. 

Οαἢ. ξ. 12. τῆς δεξιᾶς] -Ἐ αὐτὸ 40. Οτΐρεη. ἰϊ. ). ΕἸΠῈΡ. ῬΓΩΡΡ. 

Ἑνδηρ. Ρ. 234. - σοὺ τος, 392, 3505. ἐπακχᾶσωι---ἔϑνη] οεάϊτε 

ὦπὲξ δπρε ρόπϊε: ἔαείαη ΤιΔξιδηϊ. καὶ ἰσχὺν---ϑύρας] λα ουπὶ ἰηΐετ- 

τηοά, Ογη!]]}. ΑἸοχ. 1. οἷ, ϑύρας} τυλας 42,26, 48, 51, (86. τηαγρ.) 

οὐ συγκλεισϑήσονται] καὶ οὐ συγκληϑησοντῶι 62. 

11. Ἐγὼ ἔμπροσθέν σε] ἐγὼ ἐμπροσϑὲν αὐτὰ 111, 41, 40, 86, τοό, 

4.06. ᾿Εγὼ ἔμπρ. σε τορεύσ.] Ερο απίεῖδο 1, δξιαηῖ. πορεύσομαι] 

τοροπορευσομαι Χ1]. ϑύρας χαλκᾶς] Ργδεπλ τ, καὶ 5. ΒαγΏΔΌ. ἘΡ. 

Οβιῃ. δ. 11. πύλας χαλκῶς ΟΒιγίοί. ἱ. ςό4. συντρίψω] συνϑλά- 

σω Ομιγίοί. 1. εἰ. συγκλάσω] συνϑλασω 41, 62, 90, 104, τού, 

1445 147, 30ς, 308. (309. τηᾶγρ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) ΑΙ. 8. Βαυπ80. Οήρεη. 

Ευΐεῦ. ἴος. οἶς. Ογε!!. ΑἸεχ. 11. τός. εἴ αἱ. συντρίψω ΟΠιγίοίς. Ἰοο. 

οἷϊ. 

ποιήσει] ποοιησεσϑαι 86. ποιησϑαι 9ο. τοοιεισϑηαιν" 

Κρῷῴ. ΧΤΙ͂Νν. 

20. 

21. 

2- 

καὶ πόλεις] καὶ πύλαι Οοιηρὶ. Οτίρει. ἰοσ. οἷς. . 



ΚΕΦ. ΧΗΝ, 

3: 

10. 11. 

ΗΣΔΊΙᾺ Σ. 

σιδηρους συγχλάἄσω. 
» “ | 3 ςῪ' ἿΝ, 3 ΄ 3 7 ΕἾ " ,, 

Καὶ ὁώσω σοι ὕϑησαυρᾶς σχοτεινᾶς, ἀποχρύφδς, ἀοράτες ἀνοίξω σοι, ἵνα 
ε ΄ ε Ὺε »μ»»ν Ἁ ε Ν 9 ΄ 

4. γνῷς, ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεῦς σου ὁ χάλων τὸ ὀνομᾶά σδ, ὁ Θεὸς Ἰσραήλ. 
ω; ἴω 

Ενεχεν τῷ παιδός με 
- Ὁ» ρ᾿ Ν ’ὕ ἰδὲ έ » 

ἸΙαχὼξ, χαὶ Ἰσραὴλ τ ἐχλεχτ μου, ἐγὼ χαλέσω σε τῷ ὀνόματί σδ, χαὶ πσροσδέξομαί σε" σὺ δὲ 
»»Ἂ»ν Φ ΟΠ ΔΟΌΝ 7 ς Ν ᾿. . » » Ν » “Ὁ ΄ 32 “Ζ ν ᾽ 

οὐχ ἔγνως μὲν Οτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς, χαὶ οὐχ ἐςιν ετι “σλὴν ἐμδ Θεὺς" ἐνγίσχυσὰ σε, χαὶ οὐχ 

ἤδεις με. 
᾿ οΝ [4 ε Ν Ν, 9 3 » 

ἐγὼ Κύριος ὁ Θεος, Χαὶ οὐχ εςῚν ετι. 

Ἵνα γνῶσιν οἱ ἀπ᾿ ἀνατολῶν ἡλίου χαὶ οἱ ἀπὸ δυσμῶν, ὅτι οὐχ ἔςι Θεὸς πλὴν ἐμδ' 
᾽ ν ε ' ΄ “" “ 
Εγὼ ὁ χατασχευᾶάσας φῶς, χαὶ ποιήσας σκότος, ὁ ποιῶν 

9.9. 2 Ν, ξ΄ ’᾽ 3 Ν, ’᾽ ε Ν ιΕ ρ ΄ ρὸ 

εἰρήνην, καὶ κτίζων καχά" ἔγὼ Κύριος ὃ "Θεὸς, ὁ “ποιῶν πάντα ταῦτα. Εὐφρανϑήτω ὃ ϑρανὸς 

ἄνωϑεν, καὶ αἱ γεφέλαι, ῥανάτωσαν διχαιοσύνην". ἀνατειλάτω ἢ γῆ, καὶ βλαςησάτω ἢ ἔλεος, χαὶ δι- 

χαιοσύνην ἀνατειλάτω ἅμα" ἐγώ εἶμι Κύριος ὸ χτίσας σε. Ποῖον βέλτιον χατεσχεύασα ὡς πη- 

λὸν κεραμέως; μὴ ὃ ἀροτριῶν τ πείσει τὴν γῆν ὅλῃν τὴν ἡμέραν; μὴ εῷ ὁ “πηλὸς τῷ χεραμεῖ, 

Τί ποιεῖς ὁτι οὐχ ἐργάζῃ, δδὲ ἕ ἐχείς χείρας: μὴ ἀποχριϑήσεταὶ τὸ πλάσμα τρὸς τὸν πλάσαντα 

αὐτὸ: Ὃ λέγων τῷ τατρὶ, τί γεννήσεις; χαὶ τῇ Μητρὶ, τί ὠδίνεις, Ὅτι ὅτω λέγει Κύριος ὃ 

Θεὸς ὃ ἅγιος Ἰσραῆλ, ὸ “ΞΦοιῆσας τὰ ἐπερχόμενα, ᾿Ερωτήσατέ με περὶ τῶν υἱῶν μι; χαὶ πέρι 

τῶν ἔργων τῶν χειρῶν μδ ἐγτείλασϑεέ μοι. ̓  

ΠΙ. Καὶ δώσω σοι] καὶ ἀνοίξω σοι ΟΒεγίοῖ!. 1. οἷν ὠποκρύφες] 
Ῥγαοτηϊῖ. καὶ ξῚ. ἀοράτες--ἵνα γνῷς} ἐπυῤβδιϊοε: μὲ (ίας Ἰλξχαπῖ. 

ὠνοίξω σοι} α 8. Βαγηδδ. 1]. οἷϊ, ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ὁ. 684. ἀναδείξω σοι 

Ομιγίοί. 1. εἶ, ἵνα γνῷς] ἵνα γνώσῃ ΑΙεχ. ἵνα γνῶσιν 8. ΒΑΥΠΔΌ. 
ΟἸεπι. ΑἸεχ, ἃ. οἷ, ὁ Θεός σ8] α σε ΧΙ], 22, 23, 26, 48, 40, ς1, 
62, φρο, 93,9 :Ούό, Ιο9, 144», 147, 1908, 302, 306. Αἴεχ. ΟἸεπ). ΑΙεχ. 

Οἰΐρεη. 1. οἷ. ὄνομά σε, ὁ Θεὸς] ὄνομά σοι Θεὸς Ευΐεδ. 1. οἷ. ὁ 
Θεὸς Ἰσραὴλ] , ὃ 22, 26, 48, 40, ς1, 90, 93, [οὔ, 144) 198, 233, 
302, 306. Αἰεχ. Οπρεη. 1. οἷϊ. ῥγαθημτι. Κυριος 147. 
ΠΙΝ. ᾿ἸἸακὼξ] ροηϊε Πατἶπι δηΐε τοῦ τραιδὸς ΧΙ], 26, 86, τού, το, 

198, 230, 302, 3ο6. Αἰεκ. ἐγὼ καλέσω σε) ἐγω ἐκαλεσα σε 22, 36, 
48, ξ1) 00, 93, 144, 308. Ογη]}. ΑἸεχ. νοἱ]. νἱῖ. ῥϑγί. 11. Ρ. 1ο4. εγω 
ἐκαλεσὰ 62, 147. λ σὲ τορ, 3902. τῷ ὀνόματί σου} τω ὀνομᾶτι με 
1Π, ΧΙ], 26, 40, ό2, 86, 147, 198, 239. Ογτεῖ!!, ΑΙεχ. 1. οἷ. οὐκ 

΄ ἔγνως με] ποα ξορπουϊβι ΤΊοΒοη. 
ν. ἐγὼ Κύριος δα. 84 ἔπ. ςοπ:.] ἐ ἰγὼ Θεὸς, πλὴν ἐμὰ ἐδείς. ἵτεη. 

Ρ.- 26. (Οἔ, ΕἰΔὶ. «8ρ. χἰνΐ. νετ. 9.) ὁ Θεὸς] -Ἐ μου 62. 
-Θεός] ἐκ ἕξιν πλὴν ἐμξ Ευΐεῦ. Ῥγξρ. Ενδηφ. Ρ.. 319. καὶ ἐκ ἕξιν 
ἔτι) α τι 22, 48, ξ1, 62, 90, 93» 144. 147). καὶ ἐκ ἔριν ἔτι ταλὴν ἔμδ 
Θεός] καὶ ἐκ ἔςιν ἄλλος τις ἔτι πλὴν ἐμξ Θεός. Αττη. τ. καὶ ἐκ ἔξιν 

ἄλλος. πλὴν ἐμδ ἐκ ἔς" Θεός. ΑΙ. ΕἘά. πλὴν ἐμ8] -ἘΞουκ εςιν 
(Χ11. πιᾶγρ. ΠΡ 3Κ) 91, 309. ΟΟπΊρΡ]. «αὐίως αὐγγκε νε ΤΊςβοη. ἐνί- 

σχυσα ὅζο. δὰ ἔπ. οοπ).7 εἰ πρίξίεδας πιε. ΤΊσμοη. ἐνίσχυσά σε) 
α 26, 40, τού, 230. ϑῖαν. Οἷἶτορ. ενισχυσα τε ((ὩὉ “9 ) 48. Βιδθεὶ 
00 κΚ ἱπ οβαγαές. παΐποτε ΑἸεχ. καὶ ἐκ ἤδεις με] καὶ βκ ἡδεισαν με 
111. εκ πδεις δὲ μὲ 41. καὶ εκ ἰδὴς μὲ 147). ὁ 

ΨΙ. ἀπὸ ἀνατολῶν---δυσμὼν}] ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου καὶ δυσμῶν 
ΟΥή!]. ΑἸεχ. 1. οἷ, καὶ οἱ ὠπὸ δυσμῶν] - αὐτε 22, ς΄, 62, οο, 93, 
144, 147. (ΑΙεκ. [00 δε ἴῃ ομαγδέξ. πηΐπογα.) α οἱ τού. καὶ απὸ 
δυσμων αντξ 308. ὅτι ἐκ ἔς, Θεὺς] οτι 5χ ἐξὶν ετίὶ ΧΙ], 26, 86, τοῦ, 

108, 230, 3906. αΘεος 22, 36, 48, 49, ς1, 00, 91,93, 100, 144» 1479 

4233) 302, 208, 309. (οιηρί. ΑΙεχ. Οεογρ. 5᾽αν. Οὗτος. ἐκ ἔςι-- 
ὁ Θεὸς] α οὐπὶ ἱπίεππεά. 62. πλὴν ἐμδ] ροηΐς ἢαϊϊπι δηίς Θεὸς 
Ργπη. 23. ἐγὼ] καὶ ὅτι ἐγὼ ΑΙεχ. ἐγὼ Κύριος δες. δὰ Άη. ςοτη.] 
δ ἴοτῖρι, 26. Ερο μεῃὶ ἔδεως, εἰ ποη οἱ εις ργαῖσεν πε. Οτΐρθη. ἱ. ὃς. 

καὶ οὐχ 

Ἁ 1. κν μ᾿ 

λα Ἀπ. 1. καὶ οὐκ ἔςιν ἔτ!) α καὶ ξ΄, 62. 

ΨΙΙ. ὃ κατασκενάσας] ὁ ποιήσας Ομνγίοῖι. νὶ. 140. ΤἸΤβεοάοτεί. 

1.12. φῶς] το φως 40. καὶ ποιήσας σκότος] καὶ σκότος ὃ ποιῶν 

Ομγίοίι. 1. εἶ. καὶ κατασκενάσας σκότος ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷ. ὁ 
ποιῶν] α ὁ τος, 302. Βαῇ!. Μ. ἰΐ, )ς. (ΟΣ, ἅ, ς11.)} καὶ κτίζων 
καχά] και κτίζων πνευμαὰ Ιο6. Κύριος ὁ Θεὸς] , Κύριος ΑΙά. 

πάντα ταῦτα] τ. 22) 23, 36, 41,48, ξ1, 62, 93, 100, 147, 302. ΑἸεχ. 
α ταυτὰ 87, ΟἹ, 97. 228, 3090. (οΠΊΡ]. 

ΨΠΙ. Εὐφρανϑήτω ὁ ὁ ἐρανὸς} εὐφρανϑητωσαν οἱ ἐρᾶνοι 26. α ὁ 
109, 147.302. ῥανάτωσαν δικαιοσύνην] ραινετωσαν δικαιοσυνὴν 11]. 
Ροηΐϊ δικαιοσυνὴν ροίξ ἀανατειλατω 233Ψ. ἀνατειλάτω ἡ γῆ] βλαςη- 
σάτω ἡ Υἢ Ο(οπιρὶ. γεγπιέπεί ἰεγγα Ἡϊείοπ.. καὶ βλαςησάτω] , ΧΙ], 

62, 9ο, 144, 147, 398. Αγπ!. 1. Απη. Εά. καὶ ἀνατειλάτω Οοπρρὶ. 

εἰ ογίαίαν Ἡϊοτοη. ἔλεος] ελεὸον (62, 91, 309. ἴογ. ἐλαιον) 90, 144» 
ΟΝ οΟΙΝ. 

΄ 

᾿ ἐγὼ ἤγειρα τὸν Ευΐεδ. ]. οἰ. 

Ἔγω ἐποίησα γῆν, χαὶ ἄνϑρωπον ἐπ᾽ αὐτῆς, ἐγὼ τῇ 

χειρί μου ἐςερέωσα τὸν ἐρανὸν, ἐγὼ ππᾶσι τοῖς ἄςροις ἐνετειλάμην. 
ὃ ΄ 7 Ν “ ε ἐδν 2 οἱ Ὁ. “ι΄ »ὕ 3 ΄ Ὁ "Ζ “ἝΝ 

χαιοσύνης βασιλέα, χαὶ πσᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτῷ εὐθεῖαι" ὅτος οἰκοδομήσει. τὴν σόλιν με, καὶ τὴν΄ 

Ἐγὼ ἤγειρα αὐτὸν μετὰ δι- 

: 

[ 

(147. υἱὲ νἰἀεῖυγ) 228, 3.98. καὶ δικαιοσύνην] καὶ δικαιοσύνη ΑἸεχ. 
καὶ δικ. ἀνατ.} και ανατ. δικ. 233: ἀνατειλάτω ἅμα] α ἀνατειλᾶ- 

τω 90, τ44. 208. βλαςησάτω ἃ ἅμα Οὐοπηρί. ρεγπιίποι βπιμὶ Ἡ]ετονι. 
. ἐγώ εἰμι Κύριος} -- ὁ Θεος 41, τοϑ. 

ΙΧ. Ποῖον βέλτιον) τοιων βελτιον 22, 26, 36, 48,01, 93» 97, 144, 
147, 108, 230, 306, 208, 299. ποιὼν βελτίων 87). ποίων βελτίω 228. 
ΑΙά. Ποῖον βέλτ. κατεσκ.} τί ἐποίησα βελτίων Οοπηρί. κατε- 
σχκεύασα] -ἰ σε 36, 48, 51, 90, 93, 1445 147, 108, 228, 233, 206, 208. 
κατεσκευασας σεό2. ὡς πηλὸν] α ὡς Οοπιρὶ. φώαν ἰμίμπι Ἡϊετοι. 
μὴ ὃ ἀροτριῶν] α ὁ (49. ροίεα αὐἀάϊι.) 239. ὅλην τὴν ἡμέραν] ροηΐϊ 
Πλύπι δηῖς ἀροτριασει 25, 36, 48, ς΄, 87), 99, 93» 97» 144) 108, 228, 

202, 208. Οοπιρί. κα 26, τού, ἴοο, 3ος. Αἰεχ. Ηϊεγοη. ροηϊὶ Παι]πὶ 
δηἴε ὁ ἀροτριων 62, 91) 147, 233,300. μὴ ἐρεῖ ὃ πηλὸς} ῥγαεπλῖετ, 
βαϊ ὁ κρινομένος μετὰ τὲ πλασαντος αὐτὸν 36, 62, 147, 228, 233. Α]ά. 

Τί ποιεῖς} τι μὲ ποιεις 323ο8. ὅτι] τι 198. ὅτι ἐκ ἐργάζῃ} Ἑ και 

Τὸ ἐργὸν 225 485 51) 90, 93: 144, 233. “Γ καὶ τὸ ἐργοὸν μου 46. “τι 

ουκ ἐργαζει καὶ τὸ εργον 62, 147. τι οὐκ ἐργαζη, καὶ τὸ ἐργον 87. 
τι (ου 5 ἐκ ἐργαζη) τοϑ. ἐδὲ ἔχεις χεῖρας] -᾿- δαὶ (πγαγρ, (μι 3) 
ΧΙ]. οὐκ ἔχεις χειρῶς (22. υἱ ν]άετιτ) 26, 48, ς1,) 90, 93» 398. 5κ 

ἔχείς εἰς χειρᾶς 62, 233. ὅδε ἔχει χείρας 8). οὐχ ἔχει χειρὰς 144. 
ὅχκ ἔχεις χειρᾶς σὰ 147. μὴ ἀποκριϑήσεται ὅς. δὴ ἤη. Ποπ).} α 23» 

26, η9, 86, 87, 91, 97, 1ού, τορ, 428, 233..230, 302, 30ς; 306, 300. 
Οοπιρὶ. ΑΙεχ. δῖαν. Οὔἶγορ. Ηΐογοι. Ψυἷς. μὴ ἐρεῖ τὸ σλάσμα τῷ 
΄“λάσαντι ΤΠεοδοτεῖ. 1]. τος. αὐτὸ] αὐτὸν 62, 1479 233. 

Χ, Ὁ λέγων] ργαηλτῖ, καὶ 22, 36, 48, ς1) 62, 86, 87, 90, 93» 97» 
109, 144, 1479) 228, 233, 302, 3ος, 308, 300. (οιηρὶ. (ΑἸεχ. ἴῃ οδᾶγ. 
τηΐποτα.) δαὶ λεγὼν οι. ἤπ φαὶ ἀϊεὶ! Ἡϊετοι.  ]ρ. Ὁ λέγων--- 
γεννήσεις] α Ουπὶ Ἰπιεγπιε. τό. Τὰ γεννήσεις] α τι 23. Τί ὠσι- 

γεις} τι ὡὠδινησεις (ΧΙ1. ἴον. ὠὡδεινησεις) 235» 41, 490, 1οό, 2332. ΑΙοχ. 

α τι 23. τι ὡδινησης 86.. 
ΧΙ. Κύριος ὁ Θεὸς] α ὁ Θεος τοφρ. ὁ ἅγιος Ἰσραὴλ] -{ ὁ πλα- 

σας αὐτον 25, 36, 48, ςτ, 62, (86. πηᾶγρ.) 90, 93.» 1445) 147. 308. ὁ 
αγιος τῇ Ἰσραηλ 233,302. κα ὁ ἅγιος Ατη]. Ἐπ. ὁ ποιήσας] -ἰ αὐ- 
τὸν (1 Χ 'π οβᾶγ. τηῖπ. Αἰεχ. Ἐρωτήσατέ με] ἐπερωτησατε μὲ 41. 
περὶ τῶν υἱῶν μου] -ἰ- καὶ περι τῶν ϑυγατερων μου 46, 40, 86, τοό. 
ΑἸεχ. δῖαν. Ἐ καὶ των ϑυγατερων 93. Ἀτπι. 1. Αγ. 4. «Ἐ καὶ 
τῶν ϑυγατερων μου τοῦ; 233, 239, 302, 30ς) 306. ἐντείλασϑέ μοι] 
ἐγτέλεισθε μοι 91, 97» (228. οοττ. υἱ ἱπ Εἀ,) 209. ΟὐοπΊρί. εντειλασθε, 
με τοό. 

ΧΙ. Ἐγὼ] ᾿Εγὼ Κύριος Εὐΐεδ. Ὅεπι. Ενδησ. Ρ.22ς. ἐποίησα 
καὶ ἄνθρωπον] χᾶϊ ξρᾶνὸν 90, 144. 

ἐπ᾿ αὐτῆς] ἀπ᾿ αὐτης 308. τῇ χειρί μ8} α μ᾿ 33. κα 230, 306. 
ἐγὼ κᾶσι} πασι όα, 147. καὶ ὶ πᾶσι ̓ Ογη. ΑΙοχ. νοὶ. ἷ. ρατῖ. 11. ρ. 

ξ4. εἰ 4]. ἐγὼ πᾶσι τοῖς ἄςροις] ἰγὼ τὰς ἄςρας ΤΠάογ. Ρεΐ. Ρ. 443. 

ἐνετειλάμην} -“Ἑ φαίνειν 25, 48, ςτ, (86. πηᾶγε.) 90, 1447 (228. Πιργὰ 

11π.} 2.98. - φαίνων 46. - φαιναι (ἢς) 93- ᾿ 

ΧΙ. Ἐγὼ ἤγειρα αὐτὸν] ἐγὼ ἡγείρα ὥντὰ 49. ἐγερῶ ὦ ΟΟπιρὶ. 

μετὰ δικαιοσ. βασιλ.} κατὰ Σ δικαιοσύνην 

βασιλέα], (ΧΙ1. δἀίοτίρε. πιᾶγρ.) 23, 26. ΑΙοχ. 

Ὑν] ἐπόιησα τὴν γὴν 97) 228. 

Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἰξ. 

Ζ 



Η 5 ΑΙΑ Σ. 
ΚιεΦ, ΧΙ, 

αἰχμαλωσίαν τῷ λαβ μου ἐπιςρέψει, οὐ μετὰ λύτρων, οὐδὲ μετὰ δώρων, εἰπε Κύριος σαξδαών. 

9 - {ἢ - 3᾿᾽ 

Οὕτω λέγει Κύριος σαξαὼν, Εχοπίασεν Αἰγυπίος, 
“ΔΝ. 2 

“» Ν 3 ΄ 

χαὶ σοὶ ἔσονται ὅδλοι, χαὶ ὀπίσω σοῦ 
ὃρες ὑψηλοὶ ἐπὶ σὲ διαξήσονται; 

ς Ρ 
ΝΝ Ν Ν Ε ᾽ Ζ 

χειροπέδαις, καὶ διαξήσονται πρὸς σὲ χαὶ προσχυνησδσί σοί; ΐ 
Ν εἰ ᾿ Ν . "Ψ . “Ὃ. 2 

Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς, χα! οὐχ ἤδειμεν, ὁ Θεὸς τ Ισ- 
3 Ι Ν » " Ν ’΄ 

σοὶ ὁ Θεός ἐςι, χαὶ οὐκ ἔς! Θεὸς σλῆν σδ. 

-- Ἶ 4 ΄΄" ἧς ε Ν 3 

χαὶ ἐμπορία Αἰδϑιόπων, ΧΙ οἱ Σαξαεὶμ ἂν-- 

ἀκολουθήσουσι δεδεμένοι 

καὶ ἐν σοὶ προσεύξονται" ὅτι ἐν 

..».. : ες 9 . 9. "»" Ν, 7 

ραὴλ σωτήρ. Αἰσχυνϑθήσονται χαὶ ἐντραπήσονται πάντες οἱ ἀντιχείμενοι αὕτῳ, καὶ πορεύσονται 

2 3 ΄ 2 ΄ Ν ν 5 

ἐν αἰσχύνη" ἐγχαινίζεσϑθε πρὸς με νῆσοι... 
΄ 

9 ρὸ Ω ἰϑν 9. 3 . 

αἰσχυνθήσονται, ἐδὲ μὴ ἐντραπῶσιν ἕως τῇ αἰωνος Ετι. 
Ν 3 . δ ϑ " 

χαὶ ποιήσας αὐτὴν, αὐτὸς διώρισεν αὐτὴν, οὐχ εἰς χενὸν 
γὸν, ὅτος ὁ Θεὸς ὃ καταδείξας τὴν Ὑην. 
9 27 Ε. ᾽ ον . ρ Ψ : - ΚΝ, 9 7 ᾿Ὶ Κύ “. 39 ἐμ 2 

ἐποίησεν αὐτήν, ἀλλᾶ κατοιχεῖσϑαι ἔπλασεν αὐτὴν, Εγω εἰμι Ἀυριος, Χαὶ δὰ ΕΓ εΤΙ. 

χρυφῆ λελάληκα, ἐδὲ ἐν τόπῳ γῆς σκχοτείνῳ" 
᾿ 9 ἕξ ε ἴω -ο : μν 9 4 2 ’ 

ἐγώ εἶμι ἐγώ εἰμι Κύριὸς ὁ λαλῶν δικαιοσύνην, καὶ ἀναγγέλλων ἀλήνειαν. 
οὐχ εἶπα τῷ σπέρματι ᾿Ιαχῶδ, Μάταιον 

᾽’ ΟΝ ᾿ | ΄ 

Ἰσραὴλ σώζεται ὑπὸ Κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον" οὐχ 

Οὕτως λέγει Κύριος ὁ ποιῆσας τὸν ὅρα- 

Οὐχ ἐν 

ζητήσατε" 

Συγάχϑητε, χαὶ 
» 

{ . .ς 3 ρ 9 ἰδὲ 3 ε 4 Ν ’΄ ΄ 

ἥχετε, βελεύσασϑε ἅμα οἱ σωζόμενοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν: οὐχ ἔγνωσαν οἱ αἴροντες τὸ ξύλον γλύμμα 

Σ» “Ὁ Ν ς ’ Ν 9 Ν ἃ,» ὁζ' 

αὐτῶν, χαὶ οἱ προσευχόμενοι ρος ϑεδ(, ο( ἃ σῶς σιν. 
ρ᾿ ; Φ “Ὃ᾿ 

Εἰ ἀναγίελδσιν, ἐγΠισάτωσαν, ἱνὰ γνω- 

“ ΄ 9 Ν 9 ΄ ἰν 3223 5 ἰδ ’ 3 ’ ς ».» 3 Ν ε Ν, . » » 4 

σιν ἅμα, τίς ἀκεςα ἐποίησε ταυτῷ ἀπ ἀρῤχηφ᾽ τοτὲ ἀνηγγέλη ὑμῖν" ἐγὼ ὁ Θεὸς, χαὶ ὃχ ες!ν ἀλ- 

λος πλὴν ἐμδ' δίκαιος καὶ σωτὴρ, οὐχ ἔς! πσάρεξ ἐμ. 

καὶ πῶσαι αἱ ὁδοὶ] κα και 41. ὅτος οἰκοδομήσει] αὐτος οἰκοδομήσει 

41: Οοπιρί. Αἰεχ. τὴν πόλιν μου) τὴν πόλιν Ἱερεσαλὴμ, Ογτῖ}. 

Αἴεχ. ἰ. 493. τὸ λαξ μου ἐπιςρέψει] εἐπιφρεψες τὰ λας μὲ 62, 147. 

τὸ λὰξ μὲ ἐπιςρεψω 228. α μὸν Ἑυζῦ. 1. εἶ, οὐ μετὰ λύτρων] 

εἰς νοοῖδυς ργαῆρὶς “ἐν 22. Κύριος σαδαώϑ] Τονιίπις θεις αδαοιή. 

Ηϊεγοῃ. 

ΧΙΝ. Οὕτω λέγει] α τοό. Κύριος σαξαὼϑ] α σαδαων 23. 

Ογηῖ!. ΑἸεχ. νοΐ. ἢ. ρατῖ. ϊ. Ρ. ς4.. α 1οό. Κύριος ὁ Θεὸς 147. καὶ 

ἐμπορία Αἰϑιόπων] καὶ ἐμπόορειαι Αἰϑιοπὼν 62, 147, 439- Ογηὶ!!. 

ΑΙεχ. 1, εἶς, καὶ ἐμποριαι Αἰϑιοπὼν τού. καὶ αἱ ἐμπόρια! Αἰϑίιοπων 

233. καὶ αἱ ἐμπορίαι τῶν Αἰϑιόπων ΟἸτγίοίξ, χΙ, τό. καὶ οἱ Σα- 

ξαεὶμ] καὶ οἱ Σεδωειμ 11, 26,49. καὶ οἱ Σεξωειν ΧΙ]. καὶ οἱ Σα- 

δαιν (36. ζυργαίοτίρι. δ αἱ. πι. Σεδωειμ) 233» 300. Τβεοάοτεῖ. 11. 930. 

χαι οἱ Σαξαιμ 41. καὶ οἱ Σεβοειν 87, 3.6. καὶ οἱ Σαδοειμι 97. και 

οἱ Σαθαην τοό. και οἱ Σαξαει 228. καὶ οἱ Σεβοειμι 239. καὶ οἱ 

Σαδαεὶν͵ Οομρὶ. ΟΠ γ (οἵ. 1. οἷξ. ἐπὶ σὲ διαξήσονται] ἐπὶ σὲ ἄνα- 

δήσονται ὙΤΠεοάοτεί. 1. οἷς. (Οἵ. ν. το)  ἀὠκολεϑῆσεσι) ακολου- 

ϑησωσει (([140. ὡσει ρυπέί5 ποία.) 94. καὶ διαδήσονται πρὸς σὲ] 

α (ΣΙ. αὔίογῖρι. ἴῃ πιᾶῦρ. (Ὁ 3Κ) 26, 41, τού, 233.» 239, 302, 30ζ. 

Ομυγίο. Ογηῖ!. ΑἸεχ. Ὑμεοάοτει. 1. οἶς, Αἕμδη, ', «48, Βαθεῖ ἴῃ οἤᾶτ. 
τηΐποτε Αἰεχ. καὶ τροσχυνήσεσί σοι] καὶ τοροσκυνήσεσι σε 62, 233. 

, Ὑεοάοτοι. 1. οἷ. ὁ Θεὸς ἔξ!] α ὃ Θεὸς 91. κα ὃ 97, 147, 228, 

406. Οοτηρὶ., ετι ὁ Θεὸς 302. ἔςι Αἴδδη. 1. οἷ. καὶ ἐκ ἔςι Θεὸς] 

καὶ ἐρδσι οὐκ ες! Θεὸς ΧΙ], 26, 40. 86, τού, 233, 230, 306. ὅσο ἔετε 

Αται. τ. Ασπι. ΕΑ. 81αν. καὶ ἐρξσιν οὐκ ἔξιν ὁ Θεός (ουτὴ ἐρξσιν ἸῃτεΥ 

ππ005)} Αἰεχ. α Αἴβδη. 1. οἷξ, : 
ΧΥ. εἶ Θεὸς] εἴ ὁ Θεος 49ς.« εἴ ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ Αἴμδη. 1. οἷξ. 

Ἑ ἡμῶν Ογιῖ!. ΑἸεχ. νοὶ. 1, ματτ. 1'. ρ. ςς. καὶ ἐκ ἤδειμεν] καὶ οὐκ 
ἤδεισαν ΤὨεοάοτεῖ, ἷν. 1296. ὁ Θεὸς} α ὁ 22) 36, 49, 51, 97) 100, 

228, 305) 309. Οοπιρὶ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἶς. (ν. τοοο. τὸν Θεὸν.) 
ΧΥΙ. Αἰσχυνθήσονται} ργαεγαϊτί. (δὲ (ἴπ πιᾶγρ. καὶ ιδ5) ΧΠ. 

Αἰσχυνϑ. καὶ ἐντραπ.} (ὐπξωπάαπίμτ εἰ ἐγμόρίδαπε Ἡϊετοτι. ᾿ χαὶ ἐν- 
τραπήσονται] κα χαὶ ΑἸά. οἱ ἀντικείμ. αὐτῷ] οἱ ἀντικείμν. σε Ατη]. 1. 

καὶ ταορεύσονται ] εἰ απιδειεπὲ Ἡϊετοη. 
ΧΥΙΠ. Ἰσραὴλ σώφεται] Ἰσραηλ γαρ σωφεται ὅ2, 147. Ισραηλ 

σωζετε οο97:. 398, 300. ΑἸά. Ισραηλ’ σωζεσθε τ44. Οογηρί. ἐδὲ μὴ] 
αδ᾽ ὁ μὴ 309. ΟομαρΙ. ἐδὲ μὴ ἐντραπῶσιν] εδὲ μὴ ἐντραπησούαι 41, 
8). 5δ᾽ ὁ μὴ ἐντραπήσονται 97.) 228. αὶ μὴ 144. ἃ μὴ ἐντραπήσον- 

ται ΑΙά, ἕως τῷ αἷῶνος ἔτι} κα ετὶ ΧΠ, 22,23, 26, 36, 4ἴ, 48, 49, 
ςτ, 62, 8ύό, ρος τού, τορ, 147» 232, 2295 3029) 32ος, 206, 308, 8]αν. 

'᾿Οἴἶττορ. διδθεῖ ἔτι ἴῃ οδαγ, τηῖποτε Α]θχ, πίη ἐπὶ σείεγημηι. ἘΠετοη. 
ΧΥΤΙ. Οὕτως λέγει Κύριος] - ὃ Θεος 26. ρτατηϊ. οτι 41,302, 

3ος. (Αἰεχ. ἰπ ομαγαέξ. πιϊηοσβ.)} οὐκ ετὶ γὰρ οὐ μὴ τντραπώσιν, εἰ 
και δια τὴν πλάνην τῶν εἰδωλων ἐνετράπησαν πρότερον, οΤι οὐτώς λέγει 

Κυριος 87, 97, 228. ΑἸά, ἔς, ἤπε οὐ, 91, 104, 309. ργδετηϊτῖ. λέγει 
Κυριος τ αντοχρατωρ 233. ᾿ Κύριος} Κύριος ὁ! Θεὸς ὁ τοαντοχράτωρ 

δῖαν. Οὐἶξγος.. ὅτος ὁ Θεὸς] α ὁ Θεὸς 41, 3ο6. Ομεγίοί, ἰϊ, 7οο. 
ὁ καταδείξας] ὁ κατασκευάσας ΟἸνγίοϊι 1]. οἷ. αὐτὸς διώρισεν αὐ- 
τὴν] α 22, 93» 1090) 239) 302, 30ς. ρίξε ῥαγαυῖ! αν Ηϊεῖοη. ἐποί- 

Ἐσιςράφητε ἐπ᾽ ἐμὲ, χαὶ σωϑήσεσσνε, 

“ Ν . . 

ησεναυτὴν]) εἐκοπιᾶσεν αὐτὴν 93- ἐποίησας αὐτὴν ΟΥτ1}}. ΑἸοχ. νοἱ. ἰ. 

Ρατί. ἵϊ. Ρ. ς-.- ἀλλὰ κατοικεῖσϑαι] ἀλλὰ εἰς τὸ κατοικεῖσψαι ΟΠ}. 

ΑἸεχ.]. εἷς ἔπλασεν αὐτὴν] α (ΧΙ. δἀίοτῖρι. τηάγρ. 10 34) 26, 49, 

86, τού, 233,39. 206. κα αντὴν 1το4. -Γ αντὸς διωρισεν αὐτὴν 228. 

Βδθοῖ ἴπ ομαγαᾶ,. πίποτε Δ]εχ. ἐγὼ εἶμι Κύριος) α Κυριος ,6, 49, 

τοό. Ὠϊάγηι. ἀε Τἤη. Ρ. 228. ἐγὼ εἰμι ἐγὼ εἰμι Κυριος 86. μιαρεῖ 

Κύριος ἰπ ομιᾶτ. πλίπογε ΑΙεχ. καὶ οὐκ ἔςιν ἔτι] α ἐτί 90) 144- καὶ 

ὅκ ἐξὶν αλλος 208. Αγηι. 1. Α΄πι. Εα. 

ΧΙΧ. Οὐκ ἐν κρυφῇ] οὐκ ἐν τρυφὴ 62. ργαεγαϊτῖ. οτι 90, 144) 408. 

οὐκ εἶπα] οὐκ εἰπὸν ΧΙ], 22, 36, 48, ς1) 62» 90, 93, 109, 144) 147» 

233, 302,3098. τῷ σπέρματι Ιαχὼδ] τὸ σπερμα Ιακωδ τού, 

ταιον ξητήσατε] μάταιον ζητῆσαι 306. 

τδιιϊιπι 23» 41, 62, 87, 91. 97» 194; τού, τορ, 147, 228, 230, 302, 

300. Οομρί. Αἰά. Ηϊετοι. εογς. Κύριος] α τος, 302, 30ς. ΒΑΡεῖ 

ἴῃ ομαγδᾶς. ταϊποτε ΑἸεχ. 

ςι, 86, ο1, 93» 97. 104, τού, 228, 300. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. καὶ ἀναγ- 

γίλλων ἀλήϑειαν] κα καὶ 25, 36, 48, 51, 91» 93,97» 1094, 309. Οοιωρὶ. 

ὁ αναγίελλων αληϑειαν 90») 144. 

ΧΧ. καὶ ἥκετεῖ καὶ ηκατε 490. γλύμμα αὐτῶν] ργεεπιϊεῖ. τὸ 41. 

γλυμμαῖα αντων 62, 147. {τωἰριμγθ {μα Ηϊεῖοθ. καὶ οἱ τοροσευ- 

χόμενοι] κ οἱ ΧΙ], 22, 36, 40, 51, ό., 86, 9ο, 91. 93» τού, 144. 147» 

228, 233, 392) 306, 309. Οοπιρὶ, ΑἸδχ. ΟἸεηι. ΑἸεχ. Ρ. 67. καὶ οἱ 

προσευχόμενοι δζο. δὰ πη. ςοπι.} καὶ προσεύχοντο πρὸς ϑεὲς οἱ ἐκ ἔσω- 

ζον αὐτές. τς Οοάϊοε8 ϑεγρὶ!. τρὸς ϑεὲς} ρτγατηϊττ. ὡς ΧΙ], 36, 49, 

86, τοῦ, 239, 3ο6. Αἰεχ. ϑ8[αν. Οἴἶτορ. ϑεοῖς ΟΙεπι. ΑΙδχ. 1. οἷς. κα 

σώζουσιν] οὐ σώσωσιν Αἰεχ. οὐ σώσεσιν αὐτάς ΟἸεπι. ΑΙεχ. 1. οἷ. 

ΧΧΙ. Εἰ ἀναγίελξσι) ἢ αναγίελεσι 227.62, 147:- ἢ αναγίελλεσι 

46, 48, 90, 144. εἰ ἀναγίελλεσι 415) 91) Ο7ν 104, 109, 302. Οοπιρί. 

ΑἸεχ. κα εἰ 93. ἢ απαγίελλεσι 308. οἱ ἀναγίελξσιν ΑἸά. ἵνα 

γνῶσιν ἅμα] ινα γνωμεν ἀμα ΠΙ. ταῦτα ἀπ᾽ ἀρχῆς] ταυτα, ἢ τα 

ἀπ᾿ ἀρχῆς 86. εὐταυϑα απ᾿ ἀρχῆς οτ. ταῦτα πάντα ἀπ᾽ ἀρχῆς 

Απ. τ. Απῶ. ΕἘά, τότε ἀνηγγέλη ὑμῖν] ἐκ τοτε ἀνηγίελη ὑμῖν 22, 

46, 48, ς1») 62, 00, 93. 1445) 233- 0ΤῈ ανηγίελη ὑμῖν 40. χαὶ τότε 

αναγίελει υμιν 87. εκ τοτε αναγίελει ὑμῖν ΟΙ, 97 1045 309. Οοπρρὶ. 

τοτε ανωγίελη ὑμῖν το6. τότε αναγίελλη ὑμῖν τοῷ. εκ τότε ανηγἴει- 

λα ὑμῖν 147. εκ Τότε αναγΐελει ἡμῖν 228. τότε ἀναγγέλλει ἡμῖν 

ΑἸά. τότε ἀνηγγέλη αὐτοῖς δῖαν. ΟἸἶϊτος. ἐγὼ ὁ Θεὸς] εχ! ἐγὼ Κυν 

ριος ὁ Θεὸς (ΧΙ. τπᾶγρ.) 87, 91, 97. 228. Οοιορὶ. ΑἸά. εγὼ Κύριος 

ὁ Θεος τοᾷ4, 109, 302. κὸ 147, 233. ἐγὼ εἰμι! Θεὸς Διίμαη. 1ϊ, 444. 

ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ογη]1. ΑἸεχ. νοΐ. νἱ. ῥαγῖ. ἷ. Ῥ. 168. Νοπης ἐρὸ Ἰονεἶ- 

πως Ῥεμς Ἡϊεοη. καὶ οὐκ ἔςιν ἄλλος] α αλλος 26. ΟἸεπλ. Αἴεχ. Ἰ. 

οἷ(. κα καὶ τού. σοπιρὶ. καὶ οὐκ ἔριν ἕτερος "ΓΠΗεοαοτεῖ. ἷν. 577. 

πλὴν ἐμᾷ} α ΟΠ]. ΑἸεχ. 1. οἰτ. δίκαιος δια. ὦ ἄμ. οοπι.} α δἷδν. 

Οὔἶτορ. δίκαιος καὶ σωτὴρ] α καὶ Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷ. οὐκ ἔςι υἱ.} 

οὐκ ἴςιν ἄλλος (οιπὶ ἄλλος ἱπῖετ υηςο5) ΑἸΪεχ. 

ΧΧΊΙ. ᾿Επιςράφητε ἐπ᾿ ἐμὲ] ἐπιςραφητε προς με ΧΙ], οό, 86, τοό. 

ΑΙεχ. ΟἸεπι. ΑἸοχ. 1. οἷς, Εὐΐεδ. Πεπι. Ενδης. Ρ. 58. Ογτ!, Αἰδχ. ν. 

ε8ο. επιςράφητε προς ἐμὲ 49. καὶ ἐπιγρώφητε πρὸς μὲ ΟΠ ιγίοίξ. νἱ.᾿ 

428. οἱ ἀπ᾿ ἐσχάτου] οἱ ἐπ᾿ ἐσχατου 87, ΟἹ, 406, 209. ΟοἸηρὶ. 

μά- 
ἐγώ εἶμι ἐγώ εἰμι] {εππεῖ; 

ὁ λαλῶν ϑικαιοσύνην] α ὁ ΧΙ], 22, 36,48, 

14. 



ΗΣΑΙΑ Σ. : 

᾿κεῷ. ΧΙν. 

23. οἱ ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆ" ἐγώ εἶμι ὁ Θεὸς, χαὶ οὐχ ἕςιν ἄλλος. 

24. 

χο, 

26. 

ΚΕΦ. 

ΧΙΙΥῚ. 

Ι. 

2. 

3. 

4. 

ΑἸ4. λ οἱ ΟΒεγίοίε. 1. οἶς, 

Κατ ἐμαυτῇ ὀμνύω, εἰ μὴ ἐξε- 

λεύσεται ἐχ τὲ εὐματός βου διχαιοσύνη, οἱ λόγοι μου. οὐχ ἀποςραφήσονται' Ὅτι ἐμοὶ κάμψει 

“ἂν γύνυ, χαὶ ὀμεῖται πᾶσα γλώσσα τὸν Θεὸν, Λέγων, Διχαιοσύνη χαὶ δόξα πρὸς αὐτὸν ἥξει, 
Ν, 9: ΄ ’ ε 7 9. 

χαὶ αἰσχυνθήσονται «πάντες οἱ διορίζοντες αὐτές. 
9 [4 "“ Ν, 7 “ εὸ }) 7 

ἐγδοξασϑήσεται πᾶν τὸ σπέρμα τῶν υἱων ᾿Ισραήλ. 

3 ν ΄ ρο ρ“" Απὸ Κυρίου διχαιωϑήσονται, καὶ ἐν τῷ Θεῷ 

Ξ ͵ 7 " Ν ,' 2 3 

ἘΠΕΣΕ Βὴλ, συγετρίξη Ναξὼ, ἐγένετο τὰ γλυπ]ὰ αὐτῶν εἰς νηρια, καὶ τὰ χτήνη' αἴρετε αὐτὰ 
“ ε  “΄ “ 3 ΄ Ν “ 2.»ϑὃ 2 “΄ Ὡ ΔὋῈῸ 9 , 

χκαταδεδεμένα ὡς φορτίον. χοπιῶντι ἐχλελυμένῳ, Καὶ πεινῶντι, οὐκ ἰσχύοντι ἅμα, οἵ οὐ δυνήσονγ.- 
"»" ΣΝ ΄ 3 Ν Ν 3 ΄ Μ 

ται σωϑηναι ἀπὸ πσολέμξ, αὐτοὶ δὲ αἰχμάλωτοι ἤχϑησαν. 
3 ’ ΄ βρῶ 

Αχϑετέ μου οἶχος τῇ ᾿Ιαχὼξ, χαὶ 

τᾶν τὸ χατάλοιπον τῇ Ἰσραὴλ, οἱ αἰρόμενοι ἐκ χοιλίας, χαὶ παιδευόμενοι ἐχ παιδία “Ἕως γήρως’ 
9 ΄ 9 ΝΦΨ "δ ’ 2 ’΄ 9 ρ ΄ 

ἐγὼ εἰμι, χαὶ εὡς ἂν χαταγηράσητε, ἐγὼ εἶμι, ἐγὼ ἀγέχομαι ὑμῶν, ἐγὼ ἐποίησα, χαὶ ἐγὼ ἀνή- 
ϑ Ν 3 ΄ - 4 ε δε 

σω, ἐγὼ ἀναλήψομαι, χαὶ σώσω ὑμᾶς. 
΄ ς ΄ 

Τίνι μὲ ὡμοιώσατε; ἴδετε, τεχγάσασϑε οἱ πτλαγώμενοι. 
Οἱ συμδαλλόμενοι χρυσίον ἐκ μαρσυππίου, χαὶ ἀργύριον ἐν ζυγῷ, ςήσουσιν ἐν ςαϑμῷ, χαὶ μι- 

΄ Η ΄ ἰοὲ ρ 

σϑθωσάμενόι χρυσοχόον ἐποίησαν χειροποίητα, χαὶ χύψαντες πσροσχυγᾶσιν αὐτοῖς. » ΣΝ 
Αἰρᾶσιν ἄυτο 

ο " ρῬῸ. »Ἤ -ς 7 ΙΝ ἊΝ "»" Φ΄΄ΝΝ 2... Ν Ῥ ΄ ' 2 ».»" ή ᾽ Ν ρὸ Νν ἃ 

ἐπι τῇ ὧὡμδ, χαὶ “Φορεύονται" εν δὲ ϑώσιν αὐτὸ ἐπὶ τῇ τόπ8 αυτᾶ, μένει, οὐ μη χινηϑῆη" χαὶ ὃς 
͵ ᾿ 4 

ἐψώ εἶμι ὃ Θεὸς} α ὁ 90, τορ. Τ᾿ Ββεοάοτεῖ. 
ν. 999. εγὼ εἰμι Κυριος ὁ Θεὸς 3909. καὶ ἐκ ἔςιν ἄλλος] - τλὴν 
ἐμξ᾽ δίκαιος καὶ σωτὴρ ἐκ ἔριν παρεξ ἐ ἐμᾷ. (πίε ἀη005) ΑΙεχ. 

ΧΧΙΙΙ. Κατ' ἐμαντὰ ὀμνύω] κατ᾽ ἐμαυτξ ὥμοσα ΤΗροάοτεῖ. 1} 
143. εἰ μὴ δα. Δ ἔπ. οςοπ,.} α Ὑμεοάοτεί. Ι. οἷ. εἰ μὴ ἐξελεύσε- 
ται] εἰ μὴν εζξελευσεται ΧΙ], 62, 86. ΑΙεκ. ἢ μην ἐξελεύσεται 26, 36, 
40. 100. 144. (228. εχ σοἵτ.) 530, 306. Ευΐεν. Αἰμδη. 1. εἷϊ, ΤΙ εοά. 
ν. οο9. εἰ μὴ εἐξὶ 93. κα εἰ μὴ 3092. ἡμῖν ἐξελευσεται 3ος. ἐκ τὸ 
φόματός με} α τξὸἪ 104, 1ο9, 228, 302, 300. ΟἸηρί. α με 414. οἱ 

λόγοι μου] ργατηῖτ. καὶ 62, 147. Ὀϊάγπι. ἀε Τήη. Ρ. τ6. οἱ λόγοι 
μοι Αἴβδη. 1. οἷ. ἐκ ἀπορραφήσονται] ἐκ ἀπογραφήσονται Αἴθδη. 
ὙΜΔεοάοτεί. 1. οἷϊ. 

ΧΧΙΝ. Ὅτι ἐμοὶ κάμψει] ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος ὅτι ἐμοὶ κάμψει 
Ογτ!. ΑἸεχ. ν. ὅας. καὶ ὀμεῖται] καὶ εζομολογησεται ΧΙ], 26, 
τού, 1ο0, 233», 230, 302, 3ος, 306. ΑΪεχ. 7υΠίη. Μ. Ρ. γ7). Ο(γίος. 
νὶ. 428, 429. Ογη}}. ΑΙεχ. ᾿Τβεοάοτει. ]. οἵζ. Αστ. 1. Απη. Εἀ. Οεογρ. 
δῖαν. εἰ εοη ιεόϊμν Οτΐρεη. ἰν. 662. καὶ ὀμεῖται ὅτε. δὰ ἤη. οοπ).} 

εἰ ἡωταδὶ!, εἰ οοηιεῤίτων οπιπῖς δπροα Ὠεο. Τεῖοη. τὸν Θεὸν] τω Θεὼω 

ΧΙ], γό, 86, 1οό, 109, 239), 3092, 3ος, 2ο6. ΑΙεχ. ὙΓΒεοάοτεί. 1]. οἷξ. 

Ἑ αληϑινον 22, 308. Ἐ τὸν αληϑινον 36, 48, ςτ, 62, 90; 144. 1479 
233. Εὐυΐεῦ. ΟΠ ΠΟΙ. 1. οἷ, 

ΧΧΨΝ. Λέγων) λεγεσα 41. λεγοντες 233. 
τὸν] τρος αὐτὸν και δοξα τορ, 302. 
ἡξεσι 111, ΧΙ], 26, 41, τού, 2309, 306. πρὸς αὐτὸν ἕξεσιν49ς. καὶ 
αἰσιχυνϑήσονται] και αἰσχυνϑητωσαν 147. οἱ διορίζοντες οἱ ἀφορι- 
ζοντες (ΧΙ]. τοαγρ. υἱ ἴῃ Ἐά.) 26, 41. 49, 86, τοό, 230, 3ο6. ΑΙεχ. 
οἱ διορίζ. αὐτές} φωὶ “ραγαπι (6 α Τοπιίπο. Ἡϊετου. αὐτάς] εαντὲς 
απὸ Κυριου 22, 36, 48, ςῖ, 90, τοό, 144, 233, 306. Εὐὲεῦ. 1. οἶς. ἔς 

καὶ δόξα τρὸς αὐ- 

ἔετε Ατπὶ. 1. Αστῃ. Εά, 51αν. Οἴτοσ. εάαυτες 26, 41ι. - απὸ Κν- 

ριου 62, 8ό, 93, 1479) 398. ΑἸά. εαυτες απ᾿ αὐτῷ τορ, 302), 30ς. 

ΧΧΥῚ. ᾿Απὸ Κυρίξ] ἐν Κυριω 22, 26, 48, ς 1. 62, 86, 90, 93» 144» 
147, 233» 3208. αὶ 1ού, 302, 3ος, 306. Α]ά. Ατη;. τ. Ατην. Ἐὰά. ᾿Απὸ 

Κυρίου δικαιωϑ.} 7 βεαῤίιιν Ἡΐετοη. καὶ ἐν τῷ Θεῷ] καὶ ἐπὶ τὼ 
Θεω 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93») 144, 147, 233.) 3098. ἐνδοξασϑήσε- 
ται] ἐνδοξασϑησονται ΧΤ], 26, 36, 8, 40, ςτ,) 62, 90, 109, 144. 147» 

302, 3ος. ΑΙεχ. δοξασθήσεται 87, 975) το4. Οοαρί. δοξασϑησον- 
ται τοῦ. (228. υἱ νἱάοίυτ, εἰ ροηΐξ Πδεϊιη δηΐε εν τ Θεωὼ) τᾶν τὸ 
σπέρμα] παν το σπερμᾶ 49. ργεπηϊῖ. καὶ ἱπίοε ὕμςοβ ΑἸεχ. τῶν 
υἱῶν Ἰσραήλ] α τῶν υἱιων 87. 

1. συνετρίξη Ναξδὼ] συνετριδη Δαγων ΠΙ, ΧΙ], 22,23, 26, 36, 
41, 48, 40, 51, 86, 87, 90, 91» 97» 1049 τού, το9, 144. 228, 233; 

230» 302, 3ος, 306, 308, 3ο9. (οπηρί. Α]ά. Ατηι. 1. Αττη. Εἀ, Οεογρ. 

δῖαν. συνετριδη Νέγω 62. συνετριδη Δάγω 93. συνετριδη Δεγὼν 
(υι νἱάεῖυγ : ρίπηυπι ἐγω; δ εἴ » ἃ τες. τ.) 147. συνετρίδη Νεβὼν 
ὙΠεοάοτεῖ. 1. ς92. εοπίγ με οβ Ῥαροη : Ἡΐετοθ. τα γλυπΊ]ὰ αὖ- 
τῶν] "τὰ 2ο6. εἰς ϑηριὰ} ὡς ϑηρια τοῦ. καὶ τὰ κτήνη] λ τᾶ 

ΧΙ], 22,235, 26, 415 40, ς19) 62, 86, 900, 939 975) 1ού, το0, 144, 147» 
428, 233,) 302, 306, 308, 309. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. αἴρετε αὐτὰ] εδεται 
αὐτὰ ΠΙ. αἰρεται αὐτὰ 49. αἴρετε ἀντὼ 62. καταδεδεμένα ] δὲ- 

πρὸς αὐτὸν ἥξει) ρος αὐτὸν 

δεμενα ΧῚ], κοπιῶντι---καὶ πεινῶντι ἴῃ οοπι. 64.] κοπίωντι κᾶὶ 

τσείνωντι καὶ ἐκλελυμένω ΧΙ], 41, 3ος. ΑΙεχ. ἔς, ἤπε και ῥγπηο, τος, 
᾿.302. ἰοπίωντι καὶ τσείνωντι ἐχλελυμεένω 26, 86, τού, 3.06. κοπΊιοντι 

καὶ τσινωντι (ς) ἐκλελυμένω 23ς. ἐκλελυμένω---ἰσχύοντι ἅμα ἴῃ 
οοπ,. ἴε4.} καὶ οὐκ ἰσχύοντι τσείνωντι και ἐκλελυμένω αμαὰ 22, 36, Ὶ8, 

517) 62, 90, 93) 144) 147, 233» 308. 
11. οἱ αὶ δυνήσονται] οτι οὐ δυνησονται 49. οἱ καὶ μὴ δύνωνται ΑἸΪεχ. 
1Π|. ᾿Αχάετέ μον] ακάσατε μὸν ΧΙ, 22, 23» 26, 41, 48, 49, ςἴ, 

629 86, 87, 90, 91, 93», 97» τού, 109, 144» 147») 228, 233, 302, 30; 

308. Οοπιμβὶ. ΑἸά. ΑΙἱεχ. οἶκος τὰ Ἰαχὼθ] ατα 36,07, 309. ΟΟπΙΡΙ. 
καὶ τοῦ» αἴσαν 41. οἱ αἰρόμενοι---γήρως ἴῃ σοπῃ. ἔεᾳ. ] βαςαζό- 
μένοι ἐκ κοιλίας καὶ τραιδευόμενοι ἕως γήρως Ομιγίοῖα χὶὶ. 411. ἐκ 

παιδίον) ἐκ παιδίας Οομρ!. ἀπὸ παιδίου ΑἸεχ. α Ογη!!, ΑἸεχ. 
νοΐ. ἱ. Ρατῖ. ̓). Ρ. 242. ΙΠάοτ. Ῥεῖ. Ρ. ζοο. 

Ιν. ἝὝἭως γήρω,] ως γηρες 87, 104) τού, τορ. ΑἸά. ΑΙεχ. ες 
γήρω 2390. καὶ ἕως ἄν] καὶ ὡς ἂν 87, 104. “Θοινρί. καταγηρά- 
σητε]καταρραγήσεται τιοό. ὠνέχ. ὑμῶν] ἀνέχ, ὑμᾶς Οοπιρὶ, καὶ 
ἐγὼ ὠνήσω] κα 233. εἰ ἐρο ρογίαόρ Ἠϊετοη. ἐγὼ ἀναλήψομαι] ρτα- 
τηἶτ. καὶ 26, 48, ςτ,) 62, 90, 93. (ΑΙεχ. Δ Χ ἰπ ομαγαξς, τηΐποζε.) 
καὶ ἐγὼ ἀληψω 147. 

γ. τεχγάσασϑε] τεχνᾶσατε 62, 147. εκοορίίαίε Ἡΐϊετοθ. οἱ 
τολανώμενοι] κα οἱ τόρ, 302. 

ΝΙ. Οἱ συμξαλλόμενοι} ρτϑεγλῖτς. καὶ 22, 36, 41, 48, ςτ) 62, 8ό, 
87, 90,91; 93» 144» 147, 228, 233. ΟΟΠΊΡ]. ΑΙά. ἐκ μαρσυππίξ) ἐκ 
μάρσιππον 22, 36, 48, 49, ς1) 62, 90, 147. εχ μαρσυππου 26, 93.. 

καὶ ἀργύριον] καὶ και 97, 1045 228, 309. ΟΟπιρ!. καὶ ὠργύριον---ἐν 
ςαϑμῷ] εἰ ἀγρεμέμηε ἐπ βαίεγα ἀρρομαϊς, Ἡϊεῖοθ. ἐν ζυγῷ] ἐν 

χρυσω 306. εήσασιν ἐν καϑμῷ} ργαπηϊῖ. καὶ οἱ, 97, 104, 228, 
309. αν 1ο0, 3.4. ςαϑμίζετε Οοπηρὶ. καὶ μισϑωσάμενοι] κα καὶ 
ΟομηΡΙ. χρυσοχόο»] χρυσίον 87, 91», 97, 104, 300. ΑἸά. χρυσο- 
φόρον (οπιρὶ. ἐποίησαν χειροποίητα ) ἐποίησαν χειβοποιητον 23, 36, 

48, ξ1, ὅ2, 90, 93, 109, 144» 147, 228, 233, 392. χαὶ κύψαντες] 
καὶ χυψας 490. τροσχυνῆσιν αὐτοῖς} τροσκυνασιν αὐτὸ 11], 00.144. 
402. τοροσχυύδσιν ἄντω 22, 36, 48, ςΙ, 86, 87,91, 97, 104, 228, 233» 

408, 309. (οπρ]. ΑΙά. 81αν. Οἷἶτορ. τοροσχυνησουσιν αὐτοις 26, 147. 

τροσεκυνῆσαν ἀντ 41. τροσκυνει αὐτὸ 49ς. ταροσηχόνουσιν ((ς) 

αὐτὼ ὅ2. α ἄντοις τοό. τὡροσχυνήσεσιν αὐτὸ τορ. ΔαϊογανεγΜΗΙ, 

Ηἱέγοη. 
ΝΙ. Αἴρεσιν αὐτὸ] α αιρέσιν αὐτὰ 26, 239, 306. αυτοι αιρουσὶν 

ἐπὶ τὰ ὦμα] ἐπὶ τῶν ὠμῶν 1Π1, ΧΙ], 26, 40, 86, τοό, 
καὶ πορεύονται] και πορένεται 36, 48, 51» ύ2, 90, 

ἐπὶ τῷ τό- 

αυτο τοῦ. 

100.» 302. 8ἷαν. 

93. 1445) 147, 228, 233. 308. καὶ τορευσονται 40701- 

ποὺ αὐτῷ] α ἀυτα εἰ, ό;, ρο, 93, 109, 144, 147: μένει} μενεῖ 26, 
233, 392. οὐ μὴ--εἰσακέσῃ]} κα οὐπὶ Ἰητεττηθά. 20ς. οὐ μὴ κινῆ- 
95} ργαπεῖτι. καὶ δό, τος, 3902. καὶ ὃς ἐῶν βοησῃ] και ὃς ἂν βοηση 
ΧΙ], 26, τοό. Αἰεχ. καὶ εὡς ἂν βοηση 104. ( ὃς τορ, 302. “ τρὸς 
αὐτὸν] ἴσρος δυτῦ (ω2. ςοΥτ.) 41, 49. 93» τού, τορ, 302. Οουρὶ. 

ἀπὸ κακῶν] ἃ ἀπὸ κακὰ Οομρὶ.. ἀπὸ κακῶν δος. δή ἤη. ςοπ|.] α τού. 

οὐ μὴ εἐἰσακάσῃ]} οὐ μη ἀκεση 40. ΑΙεχ. οὐ μὴ εἰσαχδσει 308. οὐ 

μὴ σώση αὐτόν] οὐ μη σωσες ἀντὸον 1ο4, 308. 



᾿ ΗΣΑΊΙΑΣ. 

’ 

ΚΕΦ. ΧΙΝΊΠ. 

ἷ “,Ψ 5» 7 “ 2) Ν - 7 3 ν 95 ͵ 9 ἈΝ “, Ἢ 

τες, οἱ ὀμνύοντες τῷ ὀγομᾶτι Κυρίου Θεᾶ Ἰσραὴλ, μιμνησχόμενοι ὃ μετᾶ ἀληϑείας, ὅδε. μετὰ δὶ- 

3 ὔ 

᾿χαιοσύνης, Καὶ αγτεχόμενοι 
: 7 Ν .- 99 

ριζόμενοι: Κύριος σαξαὼνσ ὀνομὰ αὕτῳ. 
." 293 Ν 23 3 ΄ ν. ΣΡ 

ἐξῆλϑε, χαὶ ἀκεςὸν ἐγένετο᾽ ἐξάπινα ἐποίησα, χαὶ ἐπήλνε. 
ρ ε ΝΑ ΄ Ν Ν ’΄ 7 ρ 

ρον σιδηρῶν ὁ τράχηλος σου, ΧΩΙ τὸ μέτωπόν σον χαλχδν. 
7 3 

“" “ ε .,ὦοδεει. "κ» “2 ἣν 3 

τῷ ὀνόματι τῆς πσόλεως τῆς ἁγίας, καὶ ἐπὶ τῷ Θεῷ Ἰσραὴλ ἀντιςη- 

τὰ πρότερα ἔτι ἀνήγίειλα, καὶ ἐκ τὰ ςύματός μου 
’᾽ Ψ ν εχ " ρὸ 

Γιγώσχω ὁτίὶ σχληρος εἰ, χαὶ γεῦυ- 

Καὶ ἀνήγ[ειλά σοι πάλαι ἃ πρὶν 

Ν ᾿ τ 2 Φ νιν» ΄ τ Ξ) ΄ . ἂἅζ ΡΝ 

ἐλϑεῖν ἐπὶ σέ' ἀχδςόν σοι ἐποίησα, μή ποτε εἰπῆς, Οτι τᾶ εἴϑωλά μοι ἐποίησε, χαὶ εἴπης, Οτι 

΄"» Ν, . ΒΝ 9 Ζ. 7 

τὰ γλυπ]ὰ χαὶ τὰ χωνευτὰ ἐνετείλατο μοι. 
3 ’ὔ 3 ΄ Ν, ΝρΞ»ϑΡὁδΕΟΟ.»ν ρο ρ», 

ἀκεςά σοι ἐποιησὰ τὰ χαινὰ ἀπὸ τὸ γυν. 

’ 
9 2 ξ 7 “ 

Μ ΄, 

οὐ πάλαι, καὶ οὐ προτέραις ἡμέραις ἡχδσας αὐτά 
Ἅ) 

5) 2 29 3; 5 » ϑ ρ 

ὅτε ἡπίςω, ὅτε απ ἀβχῆς 

9 7 7 ᾿ Ν ε ρ᾿ », » 3 ". 

Ἡχόσατε πάντα, χαὶ ὑμεῖς οὐχ ἐγνωτε" αλλᾶ 
Ων 7’ 7 Ν 3 ᾿ [οὐ 7 -,. 

ἃ μέλλει γίνεσθαι" χαὶ οὐχ εἶπας, Νὺν γίνεται, χαὶ 

μὴ εἴπῃς, Ναὶ γινώσκω αὐτά. Οὔτε ἔγνως, 

χγοιξά σε τὰ ὦτα: ἔγνων γὰρ, ὅτι ἀϑετῶν ἀδϑετήσεις, χαὶ ἄνομος ἔτι 

συν 

ν »" “,. . “ ΄ Ν ΝΨ» ΄ 2 ᾽ 

ἐκ χοιλίας χληϑήσῃ. Ἕνεχεν τῇ ἐμδ ὀνόματος δείξω σοι τὸν ϑυμόν με χαὶ τὰ ἔγδοξά με ἐπάξω 9. 

ἐπὶ σὲ, ἵνα μὴ ἐξολοθρεύσω σε. ᾿ΙδῪ πέπραχά σε, ἐχ͵ ἕνεκεν ἀργυρίου" ἐξειλάμην δέ σε ἐκ κα- 

μίνου πἰἰωχείας. “Ἔνεκεν ἐμδ πφοιῆσω σοι; 

ρῷ οὐ δώσω. 
8 

ὅτι τὸ ἐμὸν ὄνομα βεξηλᾶται, χαὶ τὴν δόξαν μὲ ἕτέ- 

γΑχαξ μου Ἰακὼξ, χαὶ Ἰσραὴλ ὃν ἐγὼ χαλῶ" ἐγώ εἰμι τρ 
. ΕΝ Ν ε ΄ 9 ΄ Ν ἴω Ν ε δ ΄ 2 ΄ Ν 2 Κι 7 

τὸν αἰωνγὰα. Και ἢ χεῖρ μοῦ ε ἐμελίωσε τὴν Ὑην.9 Χᾶϊ! ἢ εξιά μου ἐςερέεωσε τὸν ὅδρᾶνον χαλεσω 

ἾψΌ Ν 
αυτοῦς; 

Ν 7 Φ ᾿ν 7 φΖ ν ρᾷῷᾷΆ.2 ΄ 7 2. ν᾿ 9 2 

χαὶ ςήσονται ἅμα, Καὶ συναχϑήσονται πάντες, χαὶ ἀχούσονται" τις ἄυτοιῖς ἄνηῆγ- 

γειλε ταῦτα; ἀγαπῶν σε ἐποίησα τὸ ϑέλημά σου ἐπὶ Βαξυλῶνα, τοῦ ἄραι σπέρμα Χαλδαίων. 

Κυρίου] ῥτεεπηῖτι. εν το, 302, 30. Θεξ Ἰσραὴλ] ργαπιῖιε, καὶ τι 

χ ἴῃ ομαγαξς. τοΐποτε Αἰσχ. μιμνησχόμενοι] ργϑεπηῖττ, χαὶ ἐν τ Θεω 

22. 36, 48, 51) 62, 905) 93» 1445 147, 233" Ρτϑεπιϊτ. ἐν τῷ Θεω (ἢι:- 

ρτὰ [ϊπ.} 228. ργϑπιῖτῖ. καὶ ἐν τῷ ϑυμω 308, οὐ μετὼ---αντεχόμε- 

γοι ἴῃ οοῦ). 54. α ουπὶ ἱπιεγπηδβ. 2.30. 

1. ἐπὶ τῷ Θεῷ] ἐπι τα Θὲ 233. Ἰσραὴλ] ργεπιῖεῖ, τα ΧΙ, 

22, 36, 40, ξ1, ὅς, 86, 9ο, τοῦ, 144» 147, 333: 239. ΑΙεχ. ἄντιςηρι- 

φόμενοι] ἐπιςηριζομενοι 430. σαβαὼϑ)] ροπϊϊ ροξ ονομα αὐτω 239. 

ΠΙ. ἔτι ἀνήγίειλα] ἐκ τοτε ανηγίειλα 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93. 

144, 147. 233, 308. ετὴ ανηγίειλω 26, 228. ΑἸά. αν. Οἴἶορ. 

ἐξῶλϑε] ρτωπετι καὶ 58. καὶ ἀκερὸν ἐγένετο} καὶ ἀκδρον σοι ἐγε- 

γετο 16, 48, ς1, ὅ2, 90, 144, 147» 233» 403. καὶ αχεςα ἐγένετο 41. 

ἐξάπινα ἐποίησα] ἐξαπινα. ἐποίησε 228. ΑΙά. καὶ ἐπῆλθεν] καὶ ὧπ- 

ηλϑὲν 87. καὶ 144. καὶ ἐπηλϑὰ 147. 

1Ψ. Γινώσκω] -Ἐ ἐγὼ 36, 40, τού, 233» 239. ΑΙεχ, Ογη]}. ΑἸεχ. 

νοΐ. 1. ρατί. ἴ. Ρ. 97. εἰ 4], Οξογξ. ὅτι σκληρὸς εἶ} -[ σὺ 26. Ομ γ- 

οἵ. '. 634. νεῦρον--τρώχηλός σου] γευροσιδηρᾶς ὁ τρώχηλός σου 

Οἰιγίοῖ, νἱ. 89.. καὶ τὸ μέτωπον] καὶ τὸ τοροσωπον 230, 306. 

Ψ. Καὶ ὠνήγίειλά σοι--- μή ποτε εἴπης] διὰ τᾶτο ἐξ ἐρχῃς ἐλάλη- 

σά σοι, ἵνα μὴ εἔἴπης Οἰιγίοξ, 1. οἷ. Καὶ ἀνήγί. σοι πάλαι} ἀνηγ- 

γέλη σοι τρῶτα Ατι. τ. Ασ. ΕἘά. πάλαι ἃ πρὶν] τὰ πάλαι πριν 

ΧΠ, 26, 49, τού, τορ, 233, 392, 30ς, 306. Αἰεχ. κ ὦ 23,41) ςτ, 86, 

87,01, 239, 300. Οοπιρὶ. παάλαια πριν 48, 90, 144. 147. πάλαι ἃ 

τρὶν---σοι ἐποίησα] ἃ. μέλλει ἐπὶ σὲ ἔρχεσθαι τορὶν ἢ γένεσϑαι καὶ 

ἀκεςά σοι ἐποίησα ΟἸγίοΙξ. 1. 634. ἃ πρὶν ἐλθεῖν} απίεφμαηι ὑεπὶ- 

γεηὶ Ἡϊετοῦ: μῆ ποτε εἴπῃς α ποτε χ6, 40, 86, τού. διδεῖ ποτε ἴπ 

εἰιαταέϊ. πιΐποσε Αἰεχ. ὅτι τῶ εἴδωλά μοι] οτι τὰ εἰδωλα μδ 87,01, 
97, 104, τοῦ, 3099. κα μοι 26. ἐποίησε] ἐποίησαν ΧΙ], 46, 40, 86, 

87, τού, 239, 3ο6. Αἰεχ. μη ἐποιῆσαν 26. γέεεγεπὶ Ἠϊετοη. -Ἐ ταῦ- 
τα ϑῖαν. καὶ εἴπης] και μὴ εἰπὴς ΧΙ], 41, 49, τού, 306. ΑΙεχ. 
Ἀτηι. 1. Αγηι. ΕΔ. δϊδν. καὶ ἐνῶ μὴ εἰπῆς 22, 36, 48, ς:, 62, 86, 9ρο, 

93» 144. 147. 233» 308. λα εἰπης 46, 302. κα τορ, 3ος. ΟΒιγίοί. 1, 
εἶς. εἰ νἱ. 89. Ὅτι τῷ γλυπῆα} καὶ τὰ γλυπῖα τος, 302, 3ος. 
Ομιγίοῖ. 1. οἷτν α ὅτι ΑΙεχ. καίρηϊία Ἡϊετοη. ἐνετείλατό μοι} 
ἐνετειλᾶντο {μοι 36, 495» 86, 239, 3206. ενετείιλᾶτο μου οἱ. »"απάαρε- 

τωπὶ ηεἰλὶ.. Ἡϊοίοη. 

ΝΙ. Ἠκόσατε πάντα) ἠκεσατε ταυτὰ 22) 48, ξΙ, 62, δέ; δ 

ες χ44) 147» 232,),308, ἡχξσε ταντὰ τοῦ. 333 ἐκ ἔγνωτε] καὶ 5κ εγνωτε 
233: ὥἄλλᾶ ἀὠκεςά σοι] αλλα καὶ ακεςὰ σοι ΧΙ], 23,) 26, 36, 48, 

ει, 6, 86, 8), 90, ΟἹ, 97, 104, τού, 147, 239, 3098, 300. (οιῃρί. 

ΑΪεκ. Θεοῖς. κα ακδςῶ σοι τοῦ, 302, 30ος. αλλῶ καὶ ἀκξςα 233. 
ἐποίησα] -ἴ σοι 233. ὠλλῶ καὶ νῦν ὠκεςώ σοι ΑΙά. ἀπὸ τὰ νῦν] 
Ῥγϑετηΐτι.. ἃ 239, 3.06. ἃ μέλλει γίνεσϑα!:] ὦ μέλλει γενεσϑαι 48, 
ει. Οοπρὶ. α ἃ 239, 306. καὶ οὐκ εἶπας] καὶ εκ ἐγνως αντὰ 22, 
46, 48, (ς1. οσοττ. ἴῃ τηᾶτρ.)} 62, 90,93») 144) 14» 308... “καὶ εκ εἐγνω 

αὐτὰ (πιᾶτρ.) 86. καὶ ἐκ εἶπα Οοτρρὶ. 
ΨΙ1. Νὺν γίνεται! ] Ργαβιηϊς. καὶ 22, 48, (ς 1. σοτγ. ἴῃ πηᾶγρ.) 62, 

9Ο, 93, 144, 147, 2ο8. καὶ οὐ πάλαι] , οὐ 14). ἥκεσας. αὐταὶ] 

καὶ ονυκ ἡχεσας ταυτὰ (και οὐχ Δὐἀΐοτρί. τηλᾶγρ. Ὁ Χ) ΧΠ, ργϑι. 

χαι οὐκ 22, 23, 16, 48, 51, 62) 90, 915) 93» 979) 104) 144) 428, 308, 

400. Οοτμρὶ. ηκᾶσας ταυτὰ 40. Ργδτηΐτ. καὶ 87). Α]Ἰά, καὶ οὐκ 

ἡκέσα 147). κᾶντα 239, 306. ἃ Ηἰεζοη. Ναὶ γινώσκω αὐταὶ) 

Ργβοπηϊεῖ. οτι ΧΙ], τοό, 396. ΑἸεχ. 

ΨΙΠ. Οὔτε ἔγνως] ἐτε πκασας 22, 48, ς1, 62, οΟ, 93» 144») 147» 

233) 3.8. ὅτε ἠπίςω] ετε ἡπιςᾶσο (41. ἴοτ. ἡπιςασω) 306. (ΟΠ Ϊ. 

ΟΥτ]]. ΑἸεχ. νοὶ. υἱῖ. ρατῖ. 1. Ρ. 3098. α ὅτε 93. ὅτε ἡπισγᾶσαι 236. 

“τε ηπιςα 105. ἥνοιξα] ἡνοιξας 239. σου τὰ ὦτα] τὰ ὦτά σου 

ΑΙεχ. ἔγνων γῶρ] α γὰρ Αἴζδη. 11. ῥάττ. 1. Ρ. 71. ἤδειν γὰρ ΟΥτ]]. 

Αἴεχ. 1. οἷς ὅτι ἀϑετῶν ἀϑετήσεις] ὅτι ὠπειϑῶς ἀπειϑήσεις ΟΥΤ]}, 

ΑἸεχ. 1. οἶς. φωοπίατα ργιευανίσαπ: ῥγσυαγίςαδεγὶς Ηΐετοθ. καὶ ἄνο- 

μος ἔτι} καὶ ἄνομος οτι 90, 144. κληϑήσῃ] αϑετήσει 90, 144, 308. 

ΙΧ. Ἕνεκεν τῷ ἐμξ ὀνόματος ενεκεν τῇ ὀνόματος μξ 233. ΟΦΟΤΡ. 

τὸν ϑυμόν μου] α μου 22. καὶ τὰ ἔνδοξα μον} , μου 90. 93,144, 

408. και εἐνδοζα σου 147. ἐπάξω ἐπὶ σὲ) ἐπαΐζω ἐπι σοι Χ1], τού. 

ΑΙεχ. επαζω σοι 22, 36, 48, ξ1, 62, 90, 93, 144, 1475) 233» 108. 

Χ. ἐξειλάμην δέ σε] εἐξειλομην δὲ σε (ΧΤ]. εχ οοττ.) 41, 48, 90, 

93, 100, 144, 302) 306, 308. κα δὲ 26, οἵ, 97,228. ἐξειλομῆν σε 

209. Οοιηρῖ. πὔωχείας] ταχειὰς 144. 

ΧΙ. Ἕνεκεν ἐμὰ ποιήσω σοι] Ῥγορίεν νι ζαείαπι, ἘΠετοη. 

σοι] α σοι οἵ, 97, 104. Οοπιρί. τὸ ἐμὸν ὄνομα] τὸ ὄνομα μου 

Ομιγίοί. ἱ. 240. βεξδηλδται] βεδηλενται 8ό, 93. 

ΧΙ. ἐγώ εἰμι 131 Βαρεῖ Ὁ κξ 22. ἐγώ εἰμι τ᾿ --έγω εἰμι 29} 

α δἰϊεγαῖτ. ουπὶ ᾿πϊοττηθά, 49. ἐγώ εἰμι πρῶτος] εγω εἰμαιγ ἐγὼ πρῶτος 

οἵ, 97» 104, 228, 300. κα 233. ἐγώ εἰμι τρῶτος---ἰϑεμελίωσε ἴῃ 

σοι. {ε4.] ἐγὼ ϑεὸς τορῶτος ἐγὼ καὶ μετὰ ταῦτα καὶ πλὴν ἐμξ ϑεὸς 

οὐκ ἔςι" ἐγὼ χειρί μου ἐθεμελίωσα Αἴμαπ. 1. 301. καὶ ἐγώ εἰμι] 

α ἐμι όὅ2. Οοτρὶ. α καὶ τού. ροηΐξ εγὼ εἰμι ροίξ τὸν αιωνῶ 400. 

εἰς τὸν αἰῶνα) εἰς τῆς αἰῶνες 3ος. 
ΧΠΙ. ἐθεμελίωσε ἐρερεωσε 362, 3ος. τὴν γῆν} α τὴν ΑΙά. 

καὶ ἡ δεξιά μου] καὶ τὸ πνεῦμα μου Ακβδη. ἰος. οἶς, (14. [αρτα. 

ΟΡ. χἶν. νεγ. 12.) 
μου ἐρέρεωσα τὸν ἐρανόν. ΟΥτ]]}. ΑἸεχ. νοί. 1. ῥατῖ. 1. Ρ. 301. (ΟΕ ἵν. 

170.) ΒαΠΙ. Μ. ᾿. 538. καλέσω αὐτὲς] -“ ἐγὼ 36, 48, 51, 90, 93; 

144) 147). 233) 308. καὶ καλέσω αὐτες ἐγὼ 62. χαάλεσω εγὼ ἀντες 

87, οἵ) 97, 228, 309. (Ομ. (ΑΪεχ. οὔ πὶ ἐγὼ (Ὁ Χὰὶ ἰπ οδαγ. τη.) 

Ργβεταῖτ, καὶ 296. αὐτὰς] πάντας αὐτὰς Ατηι. 1. ΑΥΠῚ. Ἐά. 

ςήσονται ἅμα} και ςησω ἀμα 40. 
ΧΙΨΝ. Καὶ συναχϑήσονται] α και 302. 

“ποιήσω 

λ 
καὶ 

αὐτοῖς ἀνηγ[εἴλε] (τ. Ζό. 

, ἀγαπῶν σε] Ῥγδτηϊτῖ. Κύριος 22, 36, 48, 62, 86, 90, 93; 109,» 144» 

147, 2598, 233) 302, 208. (ΑΙεχ. ὧδ᾽ Χ ἰπ οδαγδέϊ. γαϊποσο.) Ευίδ. 

Ῥεηι. Ενδηρσ. Ρ. 220. ἐποίησα!) ἐποιησε 26, 48, ςτ, ὅ2, (86. πιαγρ.) 

90, 144, 147, 233, 398. Ευΐεῦ. ]. οἷ. - ταῦτα ἱπῖετ πποὸρ ΑἸεχ. 
τὸ ϑέλημά σου] το ϑελημα αὐτῇ (52, 61. οοτῦ. Ὁ 1ῃ Εά.) 46, 48,62, 
(86. πιᾶτρ.) 90, 144, 147, 233ν 3098. ροηΐξ ροίξ Βαδυλῶνα Αἴεχ. 

ἐπὶ Βαβυλῶνα] ἐπι Βαξυλωνος 41. τῷ ἄραι] α τὸ 87,91, 97, 228, 

309. ΟοπίρΙ. σπέρμα Χαλδαίων] ργεεγηϊῖ, το 62, 233. 

 - “ 32. ἢ }: 3 [4 2ΞὉϑ ἈΝ Φ ’᾽ 

καὶ ἢ δεξιὰ μοὺ ἐςὲρ. τὸν ἐρανόν] ἔγω τῇ χειρὶ 

10. 

1. 

“ ν ἢ... 2 9 3 
ὠτος, Χα! εὙὼ εἰμι εἰς 12. 

13. 

14. 



ΗΣΑΊΙΑΣ,. 
ΚΕΦ. ΧΙΥΠΙ. 

15. 16. Ἐγὼ ἐλάλησα, ἐγὼ ἐκάλεσα, ἤ ἤγαγον. αὐτὸν, χαὶ εὐώδωσα τὴν ὁδὸν αὐτῇ. ΠΡΟ σα Ἀγ ετε πρὸς 

μὲ, 'χαὶ ἀχόσατε ταῦτα" οὐχ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐν χρυφῇ λελάληχα" ἡνίχα ἐγένετο, ἐχεῖ ἥμην,. χαὶ γῦν 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

ΚΕΦ. 

ΧΙΙ͂Χ. 

Ι. 

Ἶ 2 ̓ 

3. 4. 

ἰε ΝΗ ’ ε ’ 

ται ὕδωρ, χαὶ πίεται ὁ λαός μου. 

Κύριος Κύριος ἀπέςειλέ με, χαὶ τὸ πυγεῦμα αὔτξ. Οὕτω λέγει Κύριος, ὁ δυσάμενός σε, ἅγιος 
9 ξὔζ " ρῷ ρω 

Ἰσραὴλ, Ἐγώ εἶμι ὁ Θεός σου, δέδειχά σοι τᾶ εὑρεῖν σε τὴν ὁδὸν ἐν ἣ πορεύση ἐν αὐτῇ. Καὶ ᾿ Π [] ο.Ψ . ἢΦ 2 » “ Ψ ενΝ κι ω» 42 ἢ ε ρ- εἰ ἤχδσας Τῶν ἐντολῶν μου, ἐγένετο ἄν ὡσεὶ πποταμὸς ἡ εἰρήνη σα, χαὶ ἡ διχαιοσύνη σε ὡς χῦμα 
΄ ν 2 “Ζ Ἃ τ εν : το ρ. ναλάσσης. Καὶ ἐγένετο ἂν ὡς ἡ ἄμμος τὸ σπέρμα σε, χαὶ τὰ ἔχγονα τῆς χοιλίας σε ὡς ὃ χᾶς 

ἮΝ ρ᾿ 23 τ 53»ϑ , νΝ 9 κὸ 2 .“ "" τῆς γὴης᾽ ὅδὲ γὺν οὐ μὴ ἐξολοϑρευϑῆς, ἐδὲ ἀπολεῖται τὸ ὄνομά σου ἐνώπιον ἐμᾷ, Ἔξελϑε ἐχ 
Βαξυλῶνος φεύγων ἀπὸ τῶν Χαλδαίων, φωνὴν εὐφροσύνης ἀγαγ[είλατε, χαὶ ἀκεςὸν γενέσθω τῶτο, 
ἀναγ[είλατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς" λέγετε, Ἐῤῥύσατο Κύριος τὸν ὅδλον αὐτῷ ᾿Ιαχώξ' Καὶ ἐὰν 
διψήσωσι, δ ἐρήμε ἄξει αὐτὰς, ὕδωρ ἐκ πέτρας ἐξάξει αὐτοῖς" σχισϑήσεται πέτρα, καὶ ῥυήσε- 

Οὐχ ἔςι χαίρειν, λέγει Κύριος, τοῖς ἀσεξέσιν. 

ΑΚΟΥΣΑΤΕ μου νῆσοι, χαὶ προσέχετε ἔϑνη, Διὰ χρόνου ππολλβ ςἥσεται, λέγει Κύριος, ἐχ 

χοιλίας μητρός μου ἐχάλεσε τὸ ὄνομά μου, Καὶ ἔϑηχε τὸ ςόμα με ὡς μάχαιραν ὀξεῖαν, χαὶ ὑπὸ 
τὴν σχέπην τῆς χειρὸς αὐτῇ ἔχρυψέ με' ἔϑηχέ μὲ ὡς βέλος ἐχλεχτὸν, καὶ ἐν τῇ φαρέτρᾳ αὐτ 

ἔχρυψέ με, Καὶ εἶπέ μοι, ΔΒλύς με εἶ σὺ ᾿Ισραὴλ,, καὶ ἐν σοὶ ἐγδοξασϑήσομαι. 

ΧΝ. Ἐγὼ ἐλάλησα] κα 26. ἐγὼ ἐκάλεσα] ρῥτατηϊί. καὶ (ΧΙ]. 
τΆλγρ.) 36, 48, τι, 62, 86, 90, ο1, 93» 97» 1045 109) 144) 147, 228, 
233) 302, 308, 209. (πιρ]. Εὐυΐεν. Πεπι. Ενδηρ. 1]. οἷ. εἰ ἐρὸ υοεα- 
υἱ; Ηϊετοῦ. α Θεοῦ. ἤγαγον αὐτὸν] καὶ ἐγὼ ἤγαγον αὐτὸν 
Θεοῖς. καὶ εὐώδωσα  [ἷΞ νος. ργεῆρὶς ας ἴῃ πιᾶτρ. 42. 

ΧΥΙ. Προσαγάγετε τρὸς μὲ] προσάγαγε ῶρος μὲ οΙ. τροσ- 
Ἁ Ἁ 2,.ϑ Ὁ “ ἀγάγετε ταντὰ 147. κα πρὸς μὲ Οεοῖρ. καὶ ὠκάσατε ταῦτα] και ᾿ 

ἄκβετε ταυταὰ (62. υἱ νἱἀεϊυτ) 86, 90, 144. καὶ ἄχδετε πρὸς με 147. 
ὁ καὶ 3ο6, ἐν κρυφῇ} α 93. ἐν κρυφῇ λελάληκα] λελαληκα ἐν 
χρυφὴ 62, 147. λελάληκα] ἐλαλησα ΧΙ], 26, τοό. ΑΙεχ. ὁ σω- 
ΤῊΡ λέγει 22. ΤΠΔΓΡ. 

τείνὼ 26, 36, 49, τοό, 228. Αἰεχ. ργιηϊ. εδάεπὶ, ηἱΠ σκοτεινῆς, 230, 
3.6. 8δὲ ἐν τοπω γὴς σχοτείνω ἡνικὰ ἐγίνετο 90, 144. ἀπὸ τάτα 
καιρξ πρὶν ἢ ἦσαν 8ϊαν. Οἶτογς. ἐκεῖ ἤμην] ἐκεῖ ἡμῖν (ἢ) 23..5 Κύ- 
θίος Κύριος] {εππεῖ ταπέυτα (Χ1]. πηᾶγσ. υἱ ἴῃ ΕΑ.) 22, 26, 41, 48, ςτ, 

62, 86, 90, 93, τού, το0, 144, 147)233» 239, 302) 30ς,) 306. Οτήρεη. 
1]. ζος. ἱν.ό2. Κύριος ὁ Θεὸς Οοπηρί. μαϑεὶ Κύριος ἐξουπά. ἱπ οΒΑγ. 
τλϊποῖο Αἰοχ. 2οριίμμς ες Ἡϊοίοη. Κύριος Κύριος ἀπέςειλέ με] 

καὶ νὺν Κύριος ἀπέξαλκέ με Ἑυϊεῦ. Ῥεηι. Ενδηρ. Ρ- 305. Αἴβδη. ἱϊ. 
341. ((Κ 1. ς20.) Ἡίάγπν. ἀε Τηήη. Ρ. 442. (ΟΕ, Ρ. 46.) αἀπέςειλέ 
με] απεέγραλκεμε ΧΙ], 22, 26, 56, ςτ, 62, 86, ρο, 93.» τού, 109, 144; 
147. 233, 2309 302, 32ος, 3ο6, 3ο8. ΑἸεχ. Β4Π]. Μ. 111. 42. 

ΧΥῚΙ. Κύριος] Ὀἷ5 ἐσῖρε, 87, 97» 104) 228, 309. (οπΡ!. ἅγιος 
Ἰσραὴλ] ργατηϊτς. ὁ 22, 23, 26, 36, 41, 48, ς΄, 62, 90, 97, τού, 147, 
228, 233, 239, 306, 308. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Ἐγώ εἰμι] εγω εἰμι 

ἌΚυριος (Χ11. πιᾶτρ.) 36, ςι, 62, 90, 93) 100, 144» 147, 233» 302) 30; 
408. 5ἰαν. εγὼ Κυριος 97, 104, 228, 300. Οοπιρὶ. ΑΙΔά. Ἐγώ εἰμι 

᾿ς δ Θεός σε] Παρεῖ ἴῃ ομαγαξὶ. τηῖπογε Αἰοχ. Ἐρο μιπὶ ὕες Ταιοϊξ, (αἱ. 
δέδειχα σοι} -ἰ- εἰς ὠφελειᾶν 42, 36, 48, ξ1, 62, 90, 93, 144» 147, 
28, 233, 308. (ΑἸεχ. {00 Χ ἱπ οἰιαγδέξ. πηπογα) δέδενχα σοι ὅτο. 
δὰ ἔη. οοπ).} ομεκάϊ εἰδὶ οἱαπι, ἱπ φία σηεῤμῖος. Τλιοἱ, Τα]. τὸ εὑρεῖν 
σε τὴν ὁδὸν] τὴν οδον σὰ τα ευρειν Χ]1, ἤς, ἢπε σον, 46. τὴν ὁδὸν] 
Ἔ με 28, τ, ὅ:, 9ο, 93, 147, 228, 308. εἰς ὠφελειᾶν σοι (τηᾶγρ.) 
86. ἐνῇ ἢ πορεύσῃ} α ἐν 1ού. 

ΧΥΠΙ. Καὶ εἰ ἰ ἤκεσας} α καὶ εἰ 97. κεἰ το4. ΑἸ]ά. καὶ εἰ εἰση- 

κδσας 233. ὡσεὶ ποταμὸς} ὡς τοταμος 22, 365 48, ςτ,62, 90, 01; 

97. 104, 144, 147, 228, 233) 308, 309. Ο(οιηρὶ. καὶ ἡ δικαιοσύνη 

σε] εἰ ἡωβία Τριςϊξ, (ΑἹ, 

ΧΙΧ. Καὶ ἐγένετο---ἄμμος] αὶ ουπὶ ἱπιειτηθά. ς᾿. ὡς ἡ ἀμμος] 
ὡσει αἀμμος ΧΠ], 41, 49, (86. εἰ ἴπ πιᾶγρ. αἀάϊε, της ϑαλασσης) 97, 
τοό, 144, 228, 3ος. Οοπρῖ. ΑΙά. ΑΙεχ. -Ἐ τῆς ϑαλασσῆς 22, 36, 
48, 62, 93, 147) 233. ὡσει ἄμμος τῆς ϑαλασσης 9ο, 308. καὶ τὰ 
ἔχγονα ] και τα εγίονα 49, 90, 91) 104, 306, 308, 399. -{- σου 144. 
τῆς χοιλίας σου] α τῆς κοιλιῶς 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93, 144) 147» 
3098. ὡς ὁ χἕς] ὃ το4. Οοπηρῖ. ὡσεςι χες 239, 3906. ἐδὲ νυν] 
Ργαταῖξ, καὶ 22) 36, δ; 62, 86, φρο, 93, τού, 100, 1475. 233» 308. 

οὐ μὴ ἐξολοϑρευϑῃςἾ οὐ μη ἐξολοϑρευϑὴ σου 104. δὲ ἀπολεῖται) 
δὲ μη ἀπολεῖται 86. . ἐνώπιον ἐμ] ἐνώπιον μον 405 τού, 109, 302. 
ΑΙοχ. 

ε, δι Ρ . 

ἡνίκα ἐγένετο] ῥγαοπηϊτῖ. αδὲ ἐν τόπὼ γῆς σχο-. 

ΝΣ νΝν κῃ» 

Και ἐγὼ εἰπα, 

ΧΧ. Ἔξελθε ἐκ Βαδυλ. φεύγων] ἐξέλϑετε ἐκ Βαξυλ. φεύγοντες 
Αγην, 1. Αγ. ΕἘὰά. ἔκ Βαδυλῶνος] απὸ Βαδυλωνος 239. φεύγων] 
Ργδθτηϊτ. ὁ 233. απὸ τῶν Χαλδαίων] τῶν 23, 93» 147. ἐκ γης 
Χαλδαίων 36,49. ἐκ Χαλδαιων 97, 558. ἀναγίείλατε 25] απαγίει- 
λατε ΧΙ], (22. {γ11Ὁ. ἀπ᾿ Ρυπέδϊ5 ποῖαῖ.) 41, 48, ς΄, 86, 87, 9ο, ΟἹ» 
93, 97, τού, 144, 228, 233, 302, 20ς, 206, 3009. (ὐορ]. ΑΪά. ΑἸεχ. 

ια ὅ2, 147. Ἐῤρῥύσατο Κύριος] ργαοπηῖτῖ. οτι 48, 49, ς1) 62, 90, 93, 
,1ο0, 144, 147, 233, 302,30.) 308. τὸν δξλον αὐτῷ} τὸν λᾶον αὐτὰ 
ΠΙ, 26. τὸν δδλον αὐτῷ Ἰακώξ] ρορκίμνι μεσ. ΝΜ ει. 1Αῖ. εχ ΜΙΗ͂Ι. 
'Ἄοῃ. ἸἸακώδ] ργβεπηϊεῖ. τὸν τού. 

ΧΧΙῚ, Καὶ ἐὰν διψήσωσι] καὶ οὐκ εἴασεν αὐτὸν διψησαι 25, (36. 
ταᾶγρ,. 8Ὁ 4]. τη. υἱ ἴῃ Εά.) 48, ςτ, 62, (86. πηᾶγρ.) 9ο, τού, 144, 147), 
233, 308. ἔς, πἰῇ ηασεν, 93. δι ἐρήμου] εν τὴ ἐρημω 4:, 97, 228. 

.ΑΙά. ἄξει αὐτὲς} αγων αὐτὸν 22, (36. τηᾶγᾷ. Δ 4]. πη. υἱ ἴπ ἘΔ.) 
ςτ) 62, 9ο, 93» 1ού, 144, 147, 233» 308. αξει ἀντοις 23. ἀγὼν αυ- 
τὰς 48. ἐξαξει αὐτοῖς] ἐξηγαγεν ἀντοῖς 22, 36, 48, ς1, 93. αἀξέει 
αντὰς 26. εξαξει αὐυτες 40. 147. εἐξαγει αὐτες 62. καὶ ῥνήσεται 

ὕδωρ] καὶ ρυήσονται υδϑατα 41. καὶ πίεται] καὶ τιετε τού. καὶ 
πίεται ὁ λαός μον} α 23. 

ΧΧΙΙ. Οὐκ ἔςι χαίρειν] οὐκ ετι χαίρειν 1447) 147. οὐκ ἔςι γὰρ 

“χαίρειν Ιτεπ. Ρ.. 79. ἐκ ἔςιν εἰρήνη ΟἸεηι. ΑἸεχ. Ρ. τς4. (ΟΕ, ἘΠ]. οᾶρ. 
ἵν ϊ. νεῖ. 21.) οὐ γάρ ἐς Ογη]]. Αἰεκχ. 11,41. λέγει Κύριος] Ῥοηϊῖ 

ΡοΙϊ τοις ὠσεδεσιν Χ]], 22, 46, 26, 48, 62. 8ό, 9ο, 93, τού; 144) 147, 
233,239, 302, 3ος, 206, 208. Αἰεχ. Ιγεη. ΟΥη]!. ΑἸεχ. 1. οἷ. λέγει 

᾿ Κύριος, τοῖς ὦσεθ.] τοῖς ἀσεθέσιν, εἶπε Θεός. ῬΗΪο Γι, τοπι. 1. Ρ. ὅο4. 

1. ᾿Ακόσατε μ8} με 87,97, 228. (οπιρί. Οδοῦρ. νῆσοι] ργδ- 
ταῖτῖ. αἱ 22, 36, 48, 40. ς1, 62, 90, 93. 144. 147, 233, 308. ςήσεται] 
Ἢ τῶᾶτο Αταν. 1. Ασπι. Εά. λέγει. Κύριος] -“ ἐκ γαςρος ἐκάλεσε με, 
καὶ 22, 306,48, ςτ| 62, οο, 93;100, 1447147,302,30ς, 308. (Αἴεχ. (Ὁ 
Χ ἴῃ Ἄοδᾶγ. πη.) -Ἐ εβάεπι, ἤπε καὶ, 86. Ργϑηλ τ. τῶτο τό Οοάϊςες 
δεγρὶϊ. ἐκ κοιλίας] 4ε υεπίγε υοσαυὶ! πιε, εἰ ἐκ μίετο Ἡϊΐϊετου. ῥγα- 

αὐἷττ, ἀπὸ μαχρόϑεν Ατπη. 1. Ατπι. Ἑά. ἐκάλεσε] ἐκαλεσα 40, 62, 
147, 239. “ἢ με Οἤρεη. ἱν. 23. 

11. ὡς μάχαιραν ὀξεῖαν) ὡσεε μαχαιραν οξειαν 26, 41) 40, τού, 
2406. ΑΙεχ. ἔϑηκέ με] ργαπιῖττ. καὶ 48, ςι, 62, 90, 93, τού, 147, 
408. (Αἴεχ. {0 Χ ἴῃ οπαγδέξ. τπηΐποτε) ὡς βέλος} ὠσει βελος οι, 
104» 109, 228. Οοιῃρί. ΑἸά. καὶ ἐν τῇ φαρέτρα αὐτῷ} α καὶ 147. 

καὶ ἐν τῇ φαρέτρα σον (ὐοπιρί. ἔκρυψέ με 29] ἐσκεπασεν με 1], 
(ΧΙ, 86. πιᾶγρ. υἱ ἰπ ἘΔ.) 41, τού, 239, 3ο6. Ευΐεν. Πεη). Ενδηρ. 

Ῥ. ξ2. ὕψωσέ με Οτερ. ΝΥΙ͂. ἱ. 357. 
ΠΙ. εἶ σὺ Ἰσραὴλ) εἶ συ Ἰακωδ (πιᾶγρ. Ισραηλ) Χ11. , σὺ 1ο0, 

4202. ἐνδοξασθήσομαι] δοξασϑησομαι ΧΙ], 26, 36, 41, 48, 40, 1; 
ό;, 86, 87, 9ο, 93» 1ού, τορ, 144, 147» (228. υἱ νἰ ἀεί) 230, 302, 

3ο0ς, 3ο6, 3ο8.. Οοτηρὶ. ΑἸοχ. Ογη!]}. ΑἸεχ.. νοὶ. νἱῖ, ρματτ, ἴ. Ρ..222. 

ἸΤΠδεοάοτεῖ. ν. 37. 
ΙΝ. Καὶ ἐγὼ εἶπα] καὶ εγω εἰπὸν 22, 36, 48, ξ1,) 90, 93» 144» 

233, 108. κα εγὼ 23. εἰς μάταια») Ῥγβυηίττ. καὶ ΧΙ], οό, 40. ΑἸοχ. 

χαὶ εἰς ἐδὲν] α καὶ σοιηρ!. καὶ εἰς ἐϑὲν ΑΙεχ. ἔδωκα] διδωκα 62, 



΄ 

“ς Ξ ΗΣΑΊΙᾺΑ Σ. 

Ἀνν 3 ᾿ . 9 ᾽ 

Κενῶς ἐκοπίασα, εἰς μᾶάται!ο 
ε 

᾽ ρ ρὰ 

ρίῳ, καὶ ὁ πόνος μου ἐναντίον τὸ Θεδ μδ. 
ὶ ".. ΄ ᾿ 7 ; ', “ 

δῦλον ἑαυτῷ, τῇ συναγαγεῖν τὸν Ἰαχὼξ πρὸς αὐτὸν, καὶ Ἰσραηλ' συναχϑήσομαι "χαὶ δοζασϑή- 

᾿ 
7 “͵Αἰ(ε ΄ Ψ 3 7 

σομα! ἐναντίον Κυρίου, Χαὶ 9 Θεός μου ἔςαι μοι ἰσχὺς. Καὶ εἶπέ μοι, Μέγα σοι ἐςὶ τῇ χλη- 

“"“ Ν ν 9 Ν ΝΙΝ ; Ν ἤμῖτος “ 2 21.9.9. ΝᾺ 

ϑῆναί σε παῖδά με, τ ςησαι τὰς φυλᾶς ταχὼξ, χαὶ τὴν διασπορὰν τ’ Ἰσραήλ ἐπιςρέψαι ἰδὲ 
ΡῚ ρ ϑ9 

δέϑωχά σε εἰς διαϑήκην γένους, εἰς φως ἐθνῶν, τῇ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 

οὕτως λέγει Κύριος, ὁ ῥυσάμενός σε; ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, ᾿Αγιάσατε τὸν φαυλίζοντα τὴν ψυχὴν αὐ- 
βρῶ δ ἰδὲ ἰ'φὰ ΄ φ 3 ΄ : 

τῇ, τὸν βδελυσσόμενον ὑπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν δόλων τῶν ἀρχόντων 

ἢ Ἅ, 
7 9 Ὁ 

ἀγαςήσονται ἄρχοντες, χαὶ πτροσχυνῆσασιν αὐτῷ, 
»"“" ρ 

ξ ᾽΄ 

χαιρῷ δεχτῳ ἐπήκουσά σου, χαὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας 
χαὶ ἐξελεξάμην σε. Οὕτως λέγει Κύριος, 

ᾳς 
"ς 

3 ΄ 

ἐξοήϑησάα σοι, καὶ ἔπλασά σε, καὶ ἔδωχά σε εἰς διαϑήχην ἕ 
Ζ΄ “,᾿, Σ ρ 3 , ΄-Ἄ “,5᾿, 39 ρ 2 2“ 

Λέγοντα τοῖς ἐν δεσμοῖς, Ἐξέλθατε, καὶ τοῖς ἐν τῷ σχότει, ἄνα- 
θογομῆσαι κληρονομίας ἐρήμες; 

“,» ΙΝ Ν 

βασιλεῖς ὄψονται αὑτὸν, χαὶ 
Ω ᾿ 7 Ὡ ͵ 2 ες ὦ 3 ν, 

ἕνεχεν Κυρίδ' ὁτι πίιςος ες!) 0 αγίος Ισραηλ, 

9 

ϑγῶν τῇ χαταςῆσαι τὴν γῆν, χαὶ χλη- 

"“ 3 ᾽ ρ “δοῖ. ϑήη Ν ρ» 8 α ρ (6 ε Ν 3 “9 

χαλυφϑῆναι" ἐν σᾶσαις ταῖς οὐοις βοσχηϑήσονται, καὶ ἐν πάσαις ταῖς τρίθοις ἡ γομή αὐτων. 

3 
’ ϑΝ εν Φ 9.ϑ ει 9 ἰδ δ 

οὐ πεινάσεσιν, ἀδὲ διψήσεσιν, δδὲ πατάξει αὐτὸς ὃ χαύσων, ὅδὲ ὁ ἡλίος, ἀλλ ὁ ἔλεων αὐτὲς 

Δ Ἷ Η, ρ ς ’ δ 3 7 

παρακαλέσει, ΧΑὶ διὰ πηγῶν ὑδάτων ἄξει αὐτᾶς. 

ἔον εἰς βόσκημα αὐτοῖς. Ἰδὲ ὅτοι πρόῤῥωσεν ἤξεσιν, 

Ἁ, 4 φρο ἊΨ 3 εχ "ς ρ ξ, 

Καὶ ϑήσω πᾶν ὅρος εἰς ὁδὸν, χαὶ πᾶσαν τρί- 

ὅτοι ἀπὸ Βοῤῥᾷ καὶ ϑαλάσσης, ἄλλοι δὲ 

ἐκ γῆς Περσῶν. Εὐφραΐνεσθε δρανοὶ, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, ῥηξάτωσαν τὰ ὑρὴ εὐφροσύνην, 

147. εδωκας 90, 144» 308. εδωκε τού. παρὰ Κυρίῳ] παρὰ Κυ- 

ριου 11, 305. ταρὰ Κύριον Οομηρὶ. ἐναντίον τῷ Θέξ μΕ] εἐνωπιον 

τῷ Θὲς μα 22, 36, 48, ς1) 62, 90, 93, 147. 233» 308. 
Ψ. δᾶλον ἑαυτῷ] δαλον εαυτε 239. Ογτῖ!!. ΑΙεχ. ὙΒεοὰ. 1. εἶς, δε- 

λον αὐτῷ Οτερι ΝΥ, (1.39. τῇ συναγαγεῖν--- Ἰσραήλ] συναγαγεῖν 

τὸν Ἰακὼδ, καὶ Ἰσραὴλ συναχϑήσεται πρὸς αὐτόν. ὙΠοοά. 11. 971. 

τὸν Ἰακὼβ] τον Ισραηλ 93. κ Τὸν 302. πρὸς αὐτὸν] συν αντω 62, 

147. ας 86. προς εαυτὸν ((οιτ. τῇ. ἴες.) 144. α Οεοίρ. δίαν. 

Οἴτορ. καὶ Ἰσραὴλ] ρουῖε ἤαάπι ροίξ τον Ιακωδ ΧΙ], 26, 8ό, τού, 

1οϑ, 239, 306. ΑΙεχκ. συναχϑήσομαι] “ ὥρος ἄντον 22, 36, 48, 

93. συναχθησεται προς αὐτὸν 51; ό;, 90, 144, 147, 2337 308. ῥγα- 

τἶτῖ. συνωχϑήσεται προς αὐτὸν 86. ἐναντίον κυρίου) ἐνωπιον Κυριου 

(παῖς. υἱ πὰ ἘΔ) 144. καὶ ὁ Θεός με] α μξ 90, 100, 302. ἔςαι 

μοι ἰσχύς} ἐρῶν με τισχυς 36, ς 1) 86, 90, 93, 1ού, 144, 147, 108, 233. 

ΑΙεχ. εςαι ισχὺς μὲ 87, 97. 104, 300. Οοπιρί. εςι ισχὺυς με 228. 

ΥἹ. Καὶ εἶπέ μοι] α μοι 23, 87, 91, 97, 104) 228, 309. (οπιρί. 

Μέγα σοι ἐς] μέγας σοι ες! τοό, 304. μεγῶ σοι ἐφᾶι 228. τῇ 

κληϑηναί σε] τὸ κληϑηναι σὲ ΧΙ], 409, 302) 30ς. ΤΌ χληθϑηναι μου 

ετι 26. κα σε ὅς, 87, 91,97. 104, τού, 1.4.2» 228, 3090. Οοπιρὶ. τϑτο 

χληϑῆναί σε Οτἴξεη. Ἰ. εἶς. ((, ἰν. 38.) τὸ ςῆσαι] τὲ ςηνᾶι το0, 302, 

3δς. κὶ υεῖίες Ἠΐετου. τᾶς φυλὼς Ἰαχὼθδ]) λ τὰς 87, 228, 300. 

Οοιρὶ. τὰς φυλᾶς τὰ Ιαχωδ 230, 308. Τυδίη. Μ. Ρ. 300. καὶ 

τὴν διασπορὰν] καὶ τὰς διασπορὼς 7υἹπ. Μ. ]. οἶς. ἰδὲ δέδωκα σε] 

ιδὲ τεϑηκα σε (ΧΙ]. πιᾶγρ. οἱ ἴῃ Εά.) 26, 228, 230. ιἰδὰ τεϑεικα σε 

23) 41, 40, (86. πιᾶγρ. υἱ ἴῃ. ΕΑ.) 8), 97,» 104, τού, τος, 198, 302, 

3ος, 306, 300. Οομηρὶ. Αἰεχ. 8. Βαγῃδθ. ἘΡ. δῖ, δ. 42. Οηρεη. Ἰ. 

εἶς, Ὀγη!]. ΑἸεχ. νοἱ. υἹῖ. ρατῖ. ἴ. Ρ. ὅ2. τέϑεικα σε Τυπ, Μ. 1. οἷξ, 

Τμεοάοτει. ἷ. 1280. (ΟἹ. ἢ1. 939. εἴ 41.) Απτη. 1. πῃ. Εά. Θεοσρ. εἰς 

διαϑήκην γίνε: 26, 409, (86. δάϊοτ. πηᾶγρ.) τού, 109, 302, 3ος. ΑἸεχ. 
8. Βατῃδὺ. 1υ(π. Μ. Οὐρεη. 1. οἷϊ, εἰς σωτηριαν γενεὲς 1. τῷ εἰ- 

ναί σε] α τῇ Ευΐεῦ. Τεῖα. Ἔνδηρ. Ρ. 52. εἰς σωτηρίαν) - αὐτῶν 

Τυδίη. Μ. 1. οἷς. “α εἰς Ευΐεν. ει. Ἐνδηφ. Ρ. 48. 
ΨΙ1. Οὕτως λέγει] α ὅτως 8. Βαγηδῦ. 1. οἶς.  ὑ ῥυσάμενος---Ἶ σ- 

ραὴλ} κα αὐτὴ ἱπιεσπηεὰ, ΟὙη}}. ΑἸεχ. νοΐ, ν]ϊ. ρατί. 1. Ρ.. 12ς. ὁ Θεὸς 

Ἰσραὴλ] α ὁ ΧΙ, 26, 49, τού, το9, 198, 3.05. Θεὸς τδητυτῃ 8. Βαγ- 
πᾶ. 1]. οἷ. τὸν φαυλίζοντα] -᾿- ἑαυτὸν, ἀγιάσατε φαυλιζοντα 22. 
Ἔ οδάεῃ). ηἰΐι τὸν φαυλιζοντα, 26, 48, ξ1. 62, 00, 93» 1095 144.) 147» 

4Ό2, 20ς, 308. -Ἐ εαυτον, τὸν φαυλιζοντα 49. τὴν ψυχὴν αὐτῷ} 

τὴν Ψυχὴν εαυτῷ 144. 398. τὸν βδελυσσόμενον] ργετηῖτς. χαὶ 49. 
τὸν βδελυσσόμενον--- ἀρχόντων] φεὲ αδονεϊπαιϊοπὶ ο σέπεΐμτι, φμὶ {ἔγυμε 

᾿ς φῇ ργϊμείρππι ς Ἡϊεέτοη. ὑπὸ τῶν ἐϑνὼν] -Ἑ τὰ εἰναι σον εἰς σωτηριαν 

εως ἐσχάτου τῆς γης 26. τῶν δάλων] τὸν ὅδλον 144. 3ος. ὁ δέλος 
Οοπιρί. ργοεπηῖτι. ὑπὸ Επίερ. Ῥεῖ. Εναπᾳ. Ρ. 52. τῶν ἀρχόντων) 

: Ἁ . 

τῶν ανϑρωπων 228. καὶ ἀναςήσονται) καὶ φοδηϑήσονται ΟΥτ]!. ΑἸεχ. 
.“.. ε ΄ « 

ιϊ. ς67. ὅτι τοιρός ἔριν] ὕτι πειςός μου ἔςιν Ατηι. 1. Απῃ. Ἐά, ὁ 

ἅγιος Ἰσραὴλ] ὁ ἀγιος τα Ισραηλ ΧΠ. καὶ ἐξελεξώμην σε] και 
᾿εξελεξατο σε (22. δάΐοτ. ἔαρτα ᾿ἴπ. ος καὶ ἐξελεξαμην) 36, 48, ε΄, 62, 
90, 144», ἔφ 7, 433. 2.98. καὶ ἐπλασᾷ σε 86. πιᾶῖᾳ. ὃς και (νεὶ νυν) 

ἐξελεξατο σε 93. εἰ εἰκρὶε τε Ἡϊετοη. 

ΨΠΠ. Οὕτως λέγει Κύριος} ταδὲ λέγει Κυριος 233: 

Κύριος ὁ ῥυσάμενος Ἰσραὴλ ΟἸεην. ΑΙεχ. Ρ. 762. τῷ Ἰσραὴλ Ατῦλ. 1. 

Ατην. Εά. καιρῷ δεκτῷ] αὶ δεκτῷ ΟΟΠΊΡ. ἐπήκεσαά σου] ἐπηχεσὰ 

σε 14). καὶ ἔπλασά σε] μαθεῖ ἰπ ταᾶτᾳ. (00 Ἀς ΧΙ. α 9ό, 49, 86, 

τού, 198. Τυδη. Μ. Ρ. 4οο. ΟἸεην. Αἰεχ. 1. εἷς. μαῦεῖ ἴῃ ομαγ. πίῃ. 

ΑΙεχ. καὶ ἔϑωκα σε] καὶ εδωκα σοι (πιᾶτρ. καὶ εἐϑηχα σε) 86. 

Ἔ καὶ εϑηκα σὲ 231. δίδωκα σε ΟἸΠΙγΙΟΙϊ. ν. 315... καὶ ΟἸΙεπι. 

Αἴεχ. Ι. οἷ. εἰς διαϑήκην ἐθνῶν] εἰς διαϑηκην γένους εἰς φως εϑνὼν 

86, 9ο, 144, 398. εἰς διαϑήκην αἰωνίων ἐϑνῶν ϑῖλν. τῷ καταςῆσαι]. 

το καταςησαι τοά. τῇ κατασκηνῶσαι ΟἸειι. ΑἸεχ. Ἰ. οἷξ, τὸ χατα- 

ςῇσαι ὅτε. δὰ ὅπ. οοπλ.} Κα ΟἸγίοῖ. 1. οἷξ. καὶ κληρονομῆσαι] κῶι 

κατακληρονομῆσαι 22, 62, 9ο, 144. 147. καὶ κατακληρονομήσει 51. 

α καὶ Οοπιρὶ. κληρονομῆσαι κληρονομίας] κληρονομίαν κληρονομῆ- 

σαι Τυϊη. Μ. 1]. οἷϊ. κληρονομίας ἐρήμους} κληρονομίαν ἐρημὲ 11, 

22, 26, 48, 40, ς1, 86, 90, τού, 144) 147) 198, (228. εχ οοττ.) 233» 

439, 306, 398. Οτήρεη. '. 369. ΟἸἴεπι. ΑἸεχ. 1. οἷς, κλπρονομιῶν εὐ γῶν 

26. κληρονομίας ἐρήμου 62, 93. κληρονομίαν ἔρημον 88ν. Οἴἶτος. 

ΙΧ. ᾿Ἐξέλϑατε] εξελϑετε 36, 41, 48, 49, 51» 90, 97. 109, (144. 

οοττ. τα. }1εουπά.) 228, 233, 392, 309. Οοπιρί. ΑἸά. ΟἸεπι. ΑἸΙεχ. Οὔ- 

δει. Ἐυύὲεδ. ΟἸΠτγίοῖς. ἰος. εἶς. Β46]. Μ. '. το. Ογη}}. Αἰεχ. νοὶ. 1. 

ρατῖ. ἱ. Ρ. 282. εἴ ἰπ Οδὲ. Νῖσ. ἴοπη. 1. Ρ. 1410. (ΟΕ, ρ. τό66.) ἀἄνα- 

καλυφϑῆναι!] ανακαλυφϑητε 22, 36, 41, 48, 31, 62, 86, ρο, τού, 144, 

147, (198. υἐ νἰἀετυγ) 433» 398. Οήρεη. ]. εἶτ, ΑἸμδη. 11. Ραιτ. 11. Ρ.9. 

Αγ. 1. Αἴτι. Εἀά. 8ῖδν. ανακαλυπίεσϑαι 93. 100. ανακαλυπήεσθε 

402, 3ος. ΟΥ̓]. ΑἸεχ. 1. οἶς. (ΟΕ, νοί. 1. ρατῖ. ἴ. Ρ. τόδ. εἴ αἰ.) γεῦυε- 

Ιαγπὶηὶ Ἡϊετου. ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς] και εν τασαις ταις οδοις αυ- 

τῶν ΧΙ], 26, 40, τοό, 147. 198. ΑΙοχ. αντῶν 36, ό2, 86. κ 239, 

406. ργατηϊτι. καὶ Επίεδ. 1. εἷς. καὶ ἐν πάσαις ταῖς τρίδοις] καὶ 

εν σᾶσι τοις τριδοις τοᾳ. βοσκηϑήσονται} α 239, 306. ἡ νομὴ 

αὐτῶν] αἱ νομαι αὐτῶν 230. 306. 

Χ, ἐϑδὲ πατάξει] μὴ πατάξει ΑΙεκ. ὁ καύσων] κα ὃ 26, 48, 40, 

ς1,) ὅ2, 9ο, 91, 975 100, 144, 147ν 228, 302) 309, 309. Οομρί. ἐδὲ 

ὃ ἥλιος] α ὁ 392. Οοπρί. ἀλλ᾽ ὁ--τπταρακαλέσει] κα οὐπὶ ἱπίεγπηςα. 

οἵ, 97, 104, 3909. ὃ ἐλεῶν αὐτὰς] α αὐτὲς Ευ{εῦ. 1. οἷξ. ὃς ἐλεοῖ 

αὐτὰς Οοηρρὶ. παρακαλέσει)  αὐτες 22, 36, 41, ς1) 62, 86, 90, 

144.) 147, 228, 233) 308. Οομρρὶ. (Αἰεχ. (Ὁ Χ ἴῃ ομαγαᾶ,. ταϊμοσα.) 

καλεσει αὐτὰς τοῦ, ἄξει αὐτὰς} ἐξαζει αυτες 62, 147. 

ΧΙΙ. πόῤῥωἹπεν ἥξεσιν] πορρωϑεν ερχονται 1Π, Χ]1], “6, 49, (86. 

ἱπᾶγρ. οἵ ἰπ Εἀ.) τοό, τοβ, 5396. Ογτῖ]]. Ἅ]εκ. νοὶ]. 1. Ῥατῖ, 1ϊ. Ρ.. 134. 4]. 

εἰ ἰὼ Οαϊ. Νῖο. ἴοπη. ἷ. Ρ. 3700. τοι ὠπὸ Βοῤῥῶ! ὅτοι ἀπὸ γῆς Βορρῶ 

23. ὈΓδη. καὶ 48, ςτ, 62,.90, 147, 308. καὶ ϑαλάσσης] καὶ 

απὸ ϑαλασσὴς ΧΙ], 198. καὶ βτοι απὸ ψωλασσὴς 41, 40, τού, 233, 

230, 306. Αἰεχ. Ογη}}. ΑἸοχ. 1. οἷϊ. “κ καὶ ό2, 147: καὶ ἐκεῖνοι ἀπὸ 

ϑαλάσσης ϑῖαν. Οἴτορ. 

᾿ , 

λέγει γ᾽ οὖν 

ΚΕΦ. ΧΙΔΧΣ. 
ΟΣ. ΙΝ Χ ν. 23 ΄ ᾿ Ὦ ω ε ΄ ΄ “ Κ ᾿ 

ν χαὶ εἰς ὀδὲν ἔδωχα τὴν ἰσχύν μου" διατατο ἡ χρίσις μΒ παρα δὺς 

“-ς ἰδ Φ. ’΄ 
ε ΄ 

Καὶ νῦν ὅτω λέγει Κύριος, ὁ σϑλᾶσας με ἐχ χοιλίας 5. 

12. 

ΧΙΠ. Ευφραίνεσϑε ἐρανον]} εὐφρανϑῆτε δρᾶνοι ΧἼ], 41. εὐφραι-᾿ 

νεσϑε οἱ ρᾶνοι 28, 48, 1) 90, 93» 233: εὐφραινέσϑωσαν οἱ ἐρανοὶ 

Ομιγίοίς. ν. 480. ῥηξάτωσαν τὰ ὕρη) ρηξατω τὰ ορὴ 42, 36,48, ς1, 



ΉΗΣΑΙΑΣ. 
ΚΙ Φ. ΧΩΙΧ. 

21. 

"22. 

23. 

ότι Θεὸς 2ος. καὶ Κύριος ΑἸεχ. 
καὶ ἐπελάϑετό μου ὁ Θεὸς τ Ἰσραήλ. ΟΒιγίοίς. 1.1. 4γ4. ἐε Ὅεας οὖ- 

ἐ 

ὅτι ἠλέησεν ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτϑ, χαὶ τὰς ταπεινὰς τ λα αὐτῇ “σαρεχάλεσεν. Εἶπε δὲ Σιὼν, 
Ἐγχατέλιπέ με Κύριος, καὶ ὅτι Κύριος ἐπελάϑετά μου. Μὴ ἐπιλήσεται γυνὴ τῷ. παιδίου αὐ- 

δῷ Ἃ ων Ν » ρ. ΝΜ ἰδ ΄ 32.ϑΑ ΜνὉ 3 δὲ Ν ἰϑν 3 ’ ΄ς 3 9». } Ψ 

τῆς, ἢ τϑ μὴ ἐλεῆσαι τὰ ἐχγογὰ τῆς χοιλίας αὐτῆς: εἰ ὁε χα! ταῦυτὰ ἐπιλάσοιτο γυνῆ, ἀλλ ἐγὼ 
Φ ΕῚ ΄ ΄ - ᾿ : ’ 9 Ν.ΦΝ ΟἿΡΦ ἰϑα 9 δ535 Ρε ἤ Ν ΄ ν»,»» “, 

οὐκ ἐπιλήσομαί σα, εἶπε Κύριος. ᾿1Ιδδ ἐπὶ τῶν χειρῶν μου ἐζωγράφηχά σου τὰ τείχη, χαὶ ἐνώ- 
: ΨῬ . Ν. -» : - : ε !: 3 ΄ 

πιόν με εἶ. διαπαντὸς, Καὶ ταχὺ οἰχοδομηϑήση ὑφ᾽ ὧν χαϑηρένης, χαὶ οἱ ἐρημώσαντές σε ἐξελεύ-- 
3 ρ ἋΡ ΄ Ν 9 ΄ “- 9ὮΝ : 

σονται ἐχ σᾶ. ἾΑρον χύχλῳ τὰς ὀφϑαλμές σου, χαὶ ἴδε σάντας, ἰδὲ συνήχϑησαν χαὶ ἤλθοσαν 
᾿, [ά “2 Ἁ ΄ ΄ Ὡ ὔ 23" ε ΄ 3 » ἙΝ, ’ ΓΝ ε 

σρος σε. Ζω ἔγω, λέγει Κυρίος, ὁτι “σΠαντας αὐτῆς ὡς Χχόσμον ἐνδύση, χαι περιϑήσεις αὑτᾶς ὡς 
΄ ’ὔ Ψ -»ν Ν Ν φΩ ων 

χόσμον γύμφη. Οτι τὰ ἐρημά σοὺ χαὶ τὰ χατεφϑαρμένα χαὶ πσεπ]ωχότα, ὅτι γῦν ςενοχωρήσει 
5}χἴχεΧκΝἘ ἰϑ , ΄Ἂ- ρ ι ͵ ; ρὸ 

ἀπὸ τῶν χατοικέντων, χαὶ μαχρυνϑήσονται ἀπὸ σδ. οἱ χαταπίνοντές σε. Ἔρϑσι γὰρ εἰς τὰ ὦτά 
ς ς 4 ὯΝ 3 ΄ ΄ : ῶ ΄ » κμ.μ 

σὰ οἱ υἱοί σε, ὃς ἀπολώλεχας, Στενός μοι ὁ τόπος, ποίησόν μοι τόπον ἵνα χατοιχήσω. Καὶ ἐρεῖς 
ΠῚ ρ᾿ δι 6 ἐψξ 7 ΄ . ἐνὼ δὲ ὦ '͵Νπ,,,... φ’ 7 τς τι. νον 

ἐν τῇ χαρδίᾳ σε, Τίς ἐγέννησέ μοι τᾶτες;; ἐγὼ δὲ ἄτεχνος καὶ χήρα, τότες δὲ τίς ἐξέϑρεψέ μοι; 
5. Ν δὲ λ ΄ 9 ΄ “Ὁ δέ Ψ Ψ ΄ ΄ ΄ 3 » κΨ 2 Ν ἐγὼ δὲ χατελείφϑην μύνη, ὅτοι δὲ μοι 'σϑὋ ἦσαν; Οὕτως λέγει Κύριος Κύριος, ᾿Ιδοὺ αἴρω εἰς τὰ 
ν Ἢ “, ςῃΡ ν. νΝ ΄ ᾿Ξ. “Φ Ζ΄ “ ΄ 3 

ἔϑνη τὴν χεῖρά μου, χαὶ εἰς τὰς γήσες ἄρὼ σύσσημόν μξ, χαὶ ἄξεσι τὰς υἱός σου ἐν χόλπῳ, τὰς 
δὲ 9 εν ἢ 5)» Φ ΟΡα Ν Ψ ρὰ ΄ ς .» ᾿ 2. "Ὁ 

ὲ ϑυγατέρας σου ἐπ μων ἄρδσι. Καὶ ἔσονται βασιλεῖς τιϑηνοί σου, αἱ δὲ ἄρχδσαι αὐτῶν 

62, 90, 919 93,97», 1475) 228, 233, 308, 309. ΟΟὨ1Ρ]., α τὰ τοφ. εὖ- 
φροσύνην] Ἔ καὶ οἱ βενοι δικαιοσυνὴν 22, 36, 48, 49, ς1,) 62, 87, 90, 

919 93» 97, 194, 144, 147, 228, 233; 230) 300. ΑἸά. Αγπ). 1. Απη. 
Εἠά. Θεοῖς. ϑῖαν. ἠλέησεν ὁ Θεὸς] ἐλέησε Κύριος Εὐΐεδ. 1. οἷ᾽. τῇ 
λαδ αὐτὸ] α αυτε 26. ' 

ΧΙΝ. Εἶπε δὲ Σιὼν] α δὲ 91, 97, 228, 300. Οοπρ. Ἐγκατέ- 
λιπέ με} κατελιπεμε Χ11. καὶ ὅτι Κύριος] και ὁ Θεὸς 11], 22, 36, 
48, ςτν ό:, 86, 9οο, 93, 1οὅ, το9, 144, 147.228, 233, 302. καὶ ὁ Κυ- 

ριος ΧΙ], 23, 41, 40, 91» 97» 104, τοϑ, 306, 300. (οπιρὶ. ΑἸά. καὶ 
καὶ ὅτι Κύριος ἐπελάϑετό μου] 

ἐδικε οἱ πιεὶ, Ἡϊΐετοι. 
ΧΥ. Μὴ ἐπιλήσεται γυνὴ] μη ἐπιλήσεται μήτηρ ΠῚ, 26, (86. 

τοῦτες. υἱ ἰη Ἐὰ.) τορ, 3ος. ϑίδν. Οἴἶξτορ. τῇ τοαιδία αὐτῆς} τα παι- 
δὸς αντῆς τοῦ, 228. Οοπρί. ἢ ταὰ--κοιλίας αὐτῆς] κα οἰπὶ Ἰηίετηηοά. 

239. ἢἢ τῇ μὴ ἐλεῆσαι] ἢ (ΧΠΙ]. δαίοτρτ. πιᾶγρ.) 26, 233, 306. 
ΑΙεχ. α μὴ Ογίοῦ.]. οἶς. κὶ ποα πυῤενεαίαν Ἡϊετοθ. τὰ ἔκγονα] 
α τὰ 22. τὰ ἐγίονα 91, 97. τού, 228, 3ο6, 3990. εἰ. δὲ ὅτο. δά βη. 
οοπι.] εἶ δὲ καὶ γυνὴ ἐπιλάϑοιτο ταῦτα ποιῆσαι, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ ἐπιλή- 

δομαι, εἶπεν ὁ ἅγιος. ὙΓΒεοάοτει. ἰϊ. 1263. (ΟΕ, ἵν. 1074.) εἰ δὲ καὶ] 

α Και 22, 93- ἢ δὲ και 230. ταῦτα ἐπιλάϑοιτο) ττ. ΧΙ], 22, 26, 

46, 48, 62, 86, οο, 93, 147, το8, 308. ΑΙεχ. εἐπελαϑετο ταῦυτὰ 144. 

ἐπιλησεται ταυτὰ 230, 3.6. οὐκ ἐπιλήσομαί σου} α σου 100, 302, 

40ςζ. “ἘΠερεσαλημ 198. εἶπε Κύριος] λέγει Κυριος 22, 26, 48, 40, 

ς1) 62, 87, 90, 97. 1οίν τοῦ, το0, 144, 147. 228, 302, 305, 308, 

400. Οομρ!. Ομγγίοε, 1. οἷς. λέγες Κυριος ὁ Θεος 239. - ὁ Θεὸς 

406. 

ΧΥ͂Ι. ἐπὶ τῶν χειρῶν μου} κα μου 239. ἐν τῇ χειρί μου ΟΠ γίοί. 

νυ. 262. ἐξζωγράφηκα] εζωγραφησα ΧΙ], 23, 26, 36, 41, 48, 40, 

ςι, 65, 86, 87, 90, 93, 97, 1ού, τος, 147, 198, 233» 239, 305, 308, 
400. Οοτρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ΧΥΙΙ. Καὶ ταχὺ οἰκοδομηϑήσῃ!] καὶ ταχὺ οἰκοδομηϑὴης 87, 97. 

καὶ ταχὺ ὠκοδομήϑης Οοπηρ!. ὑφ᾽ ὧν καϑηρέϑης] ὑφ᾽ ὧν καϑηρεϑὴ 

1ο4. οἱ ἐρημ. σε] φμὶ ἐς ἀϊρασεγαπι Ἡϊετοι. ἐξελεύσονται ἐκ σ8} 

ἐκ σὰ ἐξελευσονται Χ1], 26, 87, 91, 97» τού, το, 228, 439, 302, 306, 

3400. ΟΟπιρὶ. ΑΙεχ. τάχυ ἀπὸ σου εξελευσοντῶι 22, 36, 48, ς΄, 62, 

90, 93, 144, 147, 233» 308. κα εκ σοὺ 23, 104. απὸ σου ἐξελευσον- 

ται 86. 

ΧΥΠΙ. τὲς ὀφϑαλμές σου] -- Σιὼν Ογτ!!. ΑἸεχ. νοὶ. 1, ρατί. 11, 

ρΡ.18ς. καὶ ἴδε---συνήχϑησαν] καὶ ἴδε συνηγμένα τὰ τέχνα σου 

ΟΥτ]]. ΑἸοχ. 11, 735. δ! υἱάφ οπιπός ἡ οοησγεραιὶ βιπὶ, Ἠϊετοῃ. καὶ 

ἴδε πάντας] - τας νιξς σα 22, 36, 48, ξ1) 90, 93. 147. 228, 233, 308. 

χᾶι εἰδὲ σαντας τὰς νιᾶς σα ὅ2Ζ. καὶ ἤλθοσαν τρὸς μέ] καὶ ηλϑον 

τρος με 36, 48, ς15) 62, 90, 109, 144. 147, 233» 302) 30, 4.8. ὡς 

κόσμιον ἐνδύσῃ] παδεῖ ὡς κοσμον ἱπ' τιάτρ. [Ὁ ἃς ΧΙ]. ἐνδυσῃ ὡς ςΌλῆν 

22) 36, 48, 62, 90, 93» 144. 147, 233» 398. ενδυσὴ ὡς χοσμον 23: 
κὡς κοσμον 26, 40, 86, 198, 239, 306. ΑἸεχ. δαν. Οἴἶτορ. ενδυσει 

ὡς κόσμον ς1. ενδυσει τοῦ. " καὶ περιϑήσεις αὐτὲς] καὶ τοεριϑηση 
᾿ἄντας 36, 41, 40, 90, 91, 97, 104, το9, 228,233, 239, 302, 30ὅ, 308, 
300. Οοπιρὶ. ΑἸοχ. καὶ τεριϑησει αὐτες ςι, ὅς, τού, 144, 147. ΑἸά. 
ως κόσμον νύμφη] ὡς χοσμον νυμφης 111, Χ]], 25, 26, 46, 48, 49, 41, 

νοι. ΙΝ. 

.30ς, 308, 300. ΟΟπηΡΙ. 

᾽ 2 "“ς 7 ρ᾿ ρ 7 -- κω“ “Ὃ “2 Ἐς 

τροφοί σου" ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς τοροσχυνῆσεσί σε, χαὶ τὸν χϑν τῶν τρδῶν σου λείξεσι, χαὶ 

ός, 8ό, οο, τού, τορ, 144. 1475) 108, 230, 302, 30ς, 306, 208, ϑ8ίαν. 

ἹΜοΐᾳ. ὡς κόσμον ὡς νυμφὴ 23. φμαῇβ νιοκίε ῥοηίε. Ἡϊετοι. 

ΧΙΧ. καὶ τὰ κα]εφϑ:ρμένα) καὶ τὰ διεφϑαρμενα ΧΙ], 41, 48, 40, 

ξι, 62, 8ό, 8)», 90, 917.93» 97» 104) τού, 147, 108, 228, 233, 2309, 
,οό, 2ο8, 309. (πρὶ. ΑΙεχ. εἰ φια ἀἠξραία Ἡϊετοη. καὶ πεπῆω- 

κότα] καὶ τὰ καταπεπἼωχοτα 23, 87, 91, 97») 104» τος, 228, 202, 300. 
ΑΙά. καὶ τὰ πεπϊωκοτα “6, 46, 41, 49, ςι, 62, 90, τοῦ, 144, 147,. 
230, 306, 208. Οομηρὶ. ΑΙεχ.- καὶ καταπεπίωχοτα 39ος. ὅτι νῦν 
ςενοχωρήσει} ΒΑΡεῖ οτι ἴῃ τηλγρ. 100 ὃς Χ]1. αοτι νὺν 22, 26, 48, 

51,93. λοτι 26,41, 49, 62, 86, 90, 104, τού, 109, 144, 147, 108, 

933, 302, 30ς, 206, 308. νὺν ςενοχωρησὴ 230. ΟΟπρῖ. μαδεῖ ὅτι ἴπ 
οἰιαγαόξ, υὐΐποσε ΑἸεχ. ὐπὸ τῶν κατοικάντων] απὸ τῶν ενοικάντων 86, 
τού. ΑΙεχ. οἱ καταπίνοντές σε] οἱ ταπεινεντες σὲ 22, 93. οἱ κατᾶ- 
τείνοντες σὲ 48, ς1. ασερι. Οοπιρὶ. φαὶ ἐξ ἀμνιϊϊαφογαπι. Ἡϊετοι. 

ΧΧ. οὃς ὠπολώλεκας} ους ἀπωλεκας 111, τοῦ. οὗς απωλεσας 
(ΧΙ. πιᾶγρ.) 22, 36, 48, 1, 62, 87, 90, ο1,) 93» 100», 1479 108, 233; 

“ποίησόν μοι τόπον] τοίησον ἡμῖν Ατπι. 1. 
Ατη. ΕἘὰ, ἵνα κατοικήσω] ἵνα οἰκήσω Οτρεη. ἰϊ. 394. 

ΧΧΙ. Τίς ἐγέννησέ μοι} τις ἐγενησε σε 62. τι εἐγεννῆσε μοι 87. 
τις ἔγεννῆσε μὲ 1470. τῶτες] σὺν τετοις 62, 308. καὶ χήρα] 
-“Ἔ τσαροικος καὶ ἐκκεκλεισμενη (Χ]]. τηάγρ.. {Ὁ 50) 22, 23, 36, 48, ξ΄, 

86, 87, 91, 93, 233»309. “Ὁ πάροικος καὶ ἐγχεκλεισμενη 62, 00, 97», 
104, 1445, (228. υἱ νἱἀεἴυτ) 208. (οτιρί. Α]ά. (ΑἸεχ. 00 γξ ἴῃ Ἵἤᾶγ. 
τηΐμοσα.) Θεοῦ. -“Ἑ σάροικος και ἐγκαταλελειμμενη 147. 

δὲ--- μόνη] α οὐπὶ ἱπίεγηιθά, Ογτ]!. ΑἸεχ. 1. οἷς, ((Ε 1... 277.) τά- 
τες δὲ τίς ἐξέθρεψέ μ9ι} α ϑίαν. Οὗτος. τίς ἐξέϑρεψέ μοι] τις εζε- 

ϑρεψε με 25. ἐγὼ δὲ κατελείφϑην]} α δὲ 86. ὅτοι δέ μοι τοῦ ἦσαν) 

’ 

τῆτες 

. εἰ ἐβὲὶ δὲ ἐγαπί ἢ Ηϊετοη. Ψ υΐς. 
ΧΧΙΠ. Κύριος Κύριος] {πιεῖ ταπτυπὶ (Χ]]. ππᾶγρ. υἱ ἴπ ἘΔ.) 22, 

26, 49, ς1, 62, 86, 9ο, 93, τού, 144, 147, 108, 233) 3ος, 306, 308. 

Οομιρὶ. διαδεὶ Κύριος {δουπά. ἴῃ οἰαγ. πήήπογε ΑἸεχ. 2οοπιίπες Ὅσας 
Ηΐετοθ. ἰδὲ αἴρω] (δὲ ἀρὼ 23», 51, 233. ιδα ἐγὼ αἴρω 230, 306. 
εἰς τὰ ἔϑνη] ἐπι τὰ εϑνη 222. σύσσημιόν μου] συσσεισμον μου τοί. 

καὶ ἄξεσι] καὶ αζωσι 93. καὶ αξω σοι 147. τὰς υἱές σου] κα σου 
Οἥρεη. ἢ], όοό. τῶς δὲ ϑυγατέρας σου] κα σου 62, 147. Οήρεη. 1. 
εἶς. τᾶς τοῦ. κα δὲ 233. ἐπ᾿ ὥμων ἀρᾶσι] ἐπὶ τῶν ὠμῶν ἀαρέσι 
ΧΙ], 26, 40, 86, τοό, 239, 306. Οτΐφεῃ. ;. 223. ἐπι ὠμῶν ἀρϑησον- 
ται 93. 

ΧΧΙΙΠΙ. τιϑηνοί σου] τιϑηναι σου 233. αἱ δὲ ἄρχεσαι αὐτῶν) 
α ἄντων ΧΙΣ, 26, τού, 198, 239, 3296. μᾶδεῖ αὐτῶν ἴῃ οἶδγ. πιΐποτγε 
ΑΙδχ. εἰ ργίπεῖρος ὥισπεία Ἠϊετοα. χαὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν Ατηι. Ἑά. 
τροφοί σου] τιϑηναι σου καὶ τροῷοι σου 26. τροφαὶ σου 233. τροφοΐ 
σοι ΟοΙηρί. τυροσκυνησεσί σε] τροσκυνήσεσι σοι 23, 26,41, 48, 40, 
1) 90, 919 93ν 1ού, τορ, 144, 198, 233. 302; 306, 309. (πρὶ. ΑἸά. 

ΑΙεχ. ὅτι ἐγὼ Κύριος] οτι ἐγὼ εἰμι Κυριος 26. - ὁ Θεὸς 41. ΑΙά. 
8ῖ1αν. καὶ αἰσχυνθήσονται) καὶ εκ αισχυνϑήση 11, (86. τπᾶγρ. υἱ 

ἰπ ἘΔ.) τοό, 198, 239, 3ο6. Οὐρεη. 1. οἶς. καὶ αἰσχυνθηση (πιᾶγρ. 
αἱ ἴῃ Ἐά. εἴ ἴῃ δ]ῖἴο πιάγρ. καὶ αἱσχυνθησονται) Χ]]. καὶ οὐκ αἰσχυν- 

ϑησει 26. καὶ οὐ καταισχυνϑήση 409.. οἱ ὑπομένοντές με} α (ΧΙΙ!. 

τλᾶγρ,. δάζοτ. εἴ ἴῃ 4]1ο πηᾶγρ. οἱ προσδοκωνῇες) 26, 40, (86. «ἀΐοτ. τπλγρ.) 

, τοῦ, τοϑ, 5330, 3ο6. Οτρεη. 1. εἶτ, οἱ ὑπομένοντες σὲ 90, 1445) 147, 

ΒΡ 



ΗΣΑΙΑΣ. 

' " ΚΕΦ. ΧΗ͂Χ. 

Μὰ 
ν 

΄ ΄ δ ΝΖ ΄ ν Ζ 

γώσῃ, ὅτι ἐγὼ Κύριορ, ΧΙ ἐχ αἰσχυνθήσονται οἱ ὑπομένοντες Με. Μὴ λήψεταί τις παρὰ γί-- 24. 

ΕΠ οΝ: ὶ ἐὰν αἱ ΐ ἰδὲ, ήσεται: Ὅτι ὅτω λέγει Κύριος, ᾿Εάν τις 25. 
γᾶντος σχυλαὰ; κα! ἐὰν αἰχμαλωτευσῆ τις αόίχως,. σωϑὴ ᾿ : 

: , " ν 2 ΄ ΄ ΗΣ. “ἈΝ Ν 

αἰχμαλωτεύση γίγαντα; λήψεται σχῦλα' λαμξάνων δὲ παρὰ ἰσχύοντος σωθήσεται" ἐγὼ δὲ τὴν 

, ᾿ 

ἙΝ ΄ ε 
Γ 

, ζ Ἂς 4 

χρίσιν σου χρινῶ, καὶ ἐγὼ τὸς υἱάς σου ῥύσομαι. Καὶ φάγονται οἱ ϑλίψαντές σε τὰς σάρκας 6. 

Ὶ ᾿ 
ἴω ΝΗ ΄ ΝΣ ΄ », 

αὐτῶν, καὶ πίονται ὡς οἶνον γέον τὸ αἷμα αὐτῶν, καὶ μεϑυσϑήσονται" Χαὶ αἰσϑανϑήσεται πᾶσα 

᾿ ᾿ ΄ . 3 7 ᾿ ΄ ἢ ΄ 

σὰρξ, ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ ῥυσάμενύς σε, χαὶ ἀἐντιλαμξανόμενος ἰσχύος Ιαχώξ. 
ΚΕΦ. 

᾿ καὶ μεϑυσϑήσονται] καὶ μεϑυσϑήσεται ΑἸά. 

9 ξ ΄ » »Ν 3 ΄ ᾽ ΄ 

γόνας μου εἰς ῥαπίσματα, τὸ δὲ πρόσωπόν μοὺ οὐκ ἀπέςρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπ]υσμάτων, 

408. οἱ ὑπομένοντες αὐτόν Οὐοπιρὶ. ἐρεῖ ἴῃ ομαγαᾶς. τηΐπογς Αἰεχ. 

οἱ πεποιϑότες εἰς ἐμέ. Αττα. 1. Αγηι, Ἐὰ, 

ΧΧΙΥ. Μὴ λήψεταί τις} κα τις 147. σωθήσεται] ργαεπηϊτι. εἰ 

22, 48, 62, 90, 93» 144. 147. 308. σωθήσονται ΑΙὰά. 

χχν. Ὅτι ὅτω λέγει Κύριος} κα οτι (ΧΙ. δἀίοτ. πηᾶγρ. Ὁ "Κ) 

22; 26, 36, 41, 48, 49» 51» 62) 86, 90, 93, τοῦ, 100, 144, 147, 233) 

405, 3ος, 206, 308. βαθεῖ ὅτι (00 χὰ π΄ ομαγαᾶ,. πλϊπογε Αἰεχ. δὲς 

ἀιοὶς Πονιίπς ς Ηϊετοθ. Ἐάν τις] ῥγϑετηῖι. ὅτι ΑΙά. σωθήσεται) 

ραν, εἰ 26, 48, 62, 90, 144, 147, 308. τὴν χρίσιν σου] τὴν Κρι- 

σιν μοὺ τορ. ᾿γμάϊοϊαιπε πιδειπι Ἠϊετοῃ., τὰς νἱάς σου] τὰς υἱδς μου 

87, τορ; (228. οοττ. ὑὲ ἱπ Ἐἀ.) 302, 305. Οὐρὶ. Α]4. πη. τ. Ἀπ. 

Ἑὰ. διιος μιεος Ἡϊετοη. 

ΧΧΥῚΙ. οἱ ϑλίψαντές σε] οἱ ϑλιδοντες σὲ 23, 26, 62, τοό, 100, 

1417, (228. ςοττ. υἱ ἴπ Ἐά.) 430, 302, 30, 2106. ΑἸεχ. κ᾿ σε 97, 198. 

καὶ αἰσϑανθήσεται) 

καὶ γνωσετῶι 22, 48, 51, 6, (86. πιᾶτρ.) 90, 93» 144» 147. 233. 308. 

και αισϑανϑησονται 86. καὶ ἀισϑηϑήσεται 109, 302, 305. α Αἰά. 

΄ὅτι ἐγὼ Κύριος] α Κύριος 26, τού, 198, 406. μαθεῖ Κύριος ἰῃ οἰιαγαέϊ. 

τΐποτε Αἰεχ. ἰσχύος Ἰακὼβ] ισχνος σης Ιακωδ 22, 48, ξι, ὅ2, 90, 

144,08. ἰσχνος τῆς (β0) Ιακωδ 36. σε Θεος Ἰαχωδ τοο, 302, 3ος. 

Ῥγδετηϊῖ. σῆς 147. τῆς ἰσχύος ἸΙακωδ 233. 

1. Οὕτως λέγει Κύριος] α Κυριος τορ, 3.02. Ποῖον τὸ βιδλίον] 

τσοιον τοῦτο βιδλιον (Χ1]. πιαγρ.) 36, 41, 87, ο1, 302, 306. (οπιρὶ. 

Αἰά. Θεοτρ,. 8[αν. Οἴἶτορ. ποιὸν τατο τὸ βιδλιον 23, 300. ΤἨεοάοτεῖ. 

'. 140, 882. αἱ. εἰ ἰη (αἴ. Νίς. 1. 269. τξτο Ἐπίεν. Πεπι. Ενδηρ. 

Ρ. ς8. ᾧ ἐξαπέξειλα αὐτὴν] ργαετιῖεῖ. ἐν 22, 36, 41) 48, ς1, 62, 90, 

93» 144, 147, 233. 398. Εὐ[εδ. 1. οἷξ, ὃ ἐξαπεςειλα 8). ὦ εζαπε- 

ξειλα ἀντ 97. 228, 300. ΑἸά, ὦ ἀπέρειλα αὐτὴν Οήρεη. 1. 630. 

ἢ τίνι---ἰξαπέςειλα τὴν] α οὐτὰ ἱπιεγπιεά. 93. ἢ τίνι ὑπόχρεῳ] ἢ 

τιν! υποχρεως ὧν 25, 36, 48, ξ1, (ό2. υἱ νἱἀείυτγ) 86, 90, 144. 308. 

“ΤὨΠοοάοτεῖ. 1. 882. ἣ τινι υποχρεως 41. ἢ τινι υποχρεος ὧν 147,23 3. 

“Ἢ τῶν τρασσοντῶν μὲ 87, 91) 075 100, 302, 2ος, 300. Οομρὶ. ΑΙά. 

υποχρεων τῶν ττρασσοντῶν (ςοττ. υποχρεως) 228. ἀπὲ ἐμὲ Ἴγεάἰοτὶ εἰ 

᾿ἐχαδογὶ πιο Ἡϊεῖοθ. τίπρακα ὑμᾶς] -ἰ- αὐτο 62, 144,147. ὦ πε- 
πρακὰ υμῶς ἄντο 87» 91, 228, 200. ΑἸά. ργϑτηῖϊί. ὦ 97. 109. 302, 

4ος. “Ἔ αὐτῶν 233. -᾿ αὐτω 308. ΟΟὨρΙ. (ΑΙεχ. 10Ὁ κζΚ ἴῃ ομαγαέϊ. 

ποΐποτε.) ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν] ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν Ογτῖ!!, ΑΙεκ. 
νο]. 1, ρατῖ, '. Ρ. 468. ὙΓπεοάοτεῖ. Ι. εἷς. Ῥζοςορ. ἱπ Οἵ. Νῖς. ἴοπι. ἱ. 
Ρ- 440. ἐπράϑητε--ἀνομίαις ὑμῶν] λα οὐπὶ ἱπίετιπεά. 24. καὶ 
ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν] α ταῖς 26. α ὑμῶν Οἡρεη.;. 820. (Ὁ, ἴἰ, το.) 
καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν -Ογη]]. ΑἸεχ. ὙΓπεοάοτεῖ. Ῥτγόοορ. ἴος. εἶξ. 
τὴν μητέρα ὑμῶν] -Ἐ εν σαρκι 87, 91, 97, 228. ΑΙά, τὴν μητερα ἡμῶν 

ἐν σαρκὶ 300. 
1. Τί ὅτι ἦλϑον] διοτι ηλϑὸον 22, 23, 36, 48, 40, ςτ, 65, 86, 9ρο, 

οἵν 93.979. 100) 144) 147, 228, 233, 302, 2ος, 306, 208, 200. Οοτηρὶ. 

ΔΙά. Εὐ4δδ.1. εἷς. κα τι τού. ᾿ ΤΟ υέα νεπὶ Ἠϊεοη. καὶ ἐκ ἦν ὁ ὑπα- 

χέων] καὶ οὐχ, ὑπήκεσεν 111. καὶ οὐκ ἣν ὁ υπακάσομενος 22, 36, 48, 

᾿ 
Ἁ 

. φοο 

δύσω τὸν ἐρανὸν καὶ ϑήσω σάκκον Ογτῖ!!. ΑΙεχ, ΠΙ. 348. 

. ΑΪά. 

ξι, 86, 9ο, 1445 233» 308. Ἑυΐεῦ. 1. οἷς. ΟἸγγίοίε. 11. οΒ. εἴ 4]. [ο, 

τἰῆ ὁ ἐπακεσομενος, 62, 147. καὶ οὐκ ἦν ὁ υπακεσας μοι 93- μὴ 

οὐκ ἰσχύει] μὴ οὐκ ἰσχύη Οοπιρὶ. «κέ πο »γαναίει Ἡϊετοα. τὰ ῥύ- 

σασϑαι] τ ἢ εδαρυνα τὸ ἐς μα τῇ εἰσακδσαι 239, 4206. ἢ οὐκ 

ἰσχύω] ἢ ουχ τισχνει 49. ἰδὲ τῷ ἐλεγμῷ με} ιδὲ τὴ απειλη με ΧΗ, 

26, 40, 93, τοῦ, τ98, 239, 396. ΑἸεχ. ιδὲ τω βραχίονι με τος, 302, 

40ς. ἐεεξ εοπιπεὶπα!ίοπε πιες Ἡϊετοιι. ἐξερημώσω τὴν ϑαλασσαν) 

Ῥτϑετηϊῖ. καὶ 87, 91, 228, 300. καὶ ϑήσω τπυοταμὲς] καὶ σεισὼ πηο- 

ταμὲς 48, 1. ἐν δίψει ἐν διψη 22, 26, 36, 48, τοό, 233. Οὐοταρὶ. 

111. Ἐνδύσω] ργαεπιίς, καὶ Χ]], 26, 62, 86, τού, 147, 333-- ΑΙεχ. 

Ἐνϑύσω--σκότος] λα οὐπὶ ἱπίεγπιεά, 239, 306. Ἐνϑύσω---ϑήσω] ἐν- 
τὸν ἐρανὸν] 

α τὸν 86. καὶ ὡς σάκκον ϑήσω] καὶ ϑησω ὡς σακκὸν 26, 8ό, τού. 

ΑΙοχ. ἔς, ἢπε καὶ, 239, 306. αὡς 100, 302, 305. ; 

ΙΝ. Κύριος Κύριος] [επηεὶ ταπίιπα (ΧΙ. πιᾶγρ. υἱ ἰῃ Ἑἀ.) 26, 86, 

τού, τος, 198, 233,.30ς, 306, 308. Τυπίη. Μ. Ρ. 3 ς7. δῖαν. Οἴἶξτορ. 

Κυριος ὃ Κυριος ὅ2. ὁ Κύριος 90, 144) 147. βαθεῖ Κύριος ἐεουπά. 

ἴῃ ομᾶτ. τηΐη. (ει ἔς ἰηῆ4) ΑἸεχ, ὁ Θεὸς ΟἸυγίοίε, χ. 436. διδωσί 

μοι] τ. ὅ, 90, 144» 147 3983. γλῶσσαν πραιδείαςἾ γλωσσαν σο- 

φιας 11. πααιδείας Τυδίη. Μ. 1. οἰξ. τῷ γνῶναι] -ἰ ἐν καιρω 26, 

86, τού, 233, 396. Αἰεχ. ΟἸεπν. ΑἸεχ. Ρ. 709. ᾿ ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν] ἡνί- 

χα με δεῖ εἰπεῖν Τυδίη. Μ. 1. εἶτ, φκοπιοάο «πε σρογίεαί ἀἰΐςετε Οτρεῃ. 

ἴάν αι. ἵνα γνῶ εἰπεῖν ἐν καιρῷ Αἴτῃ. τ. Ατγπι. Εά, ἔϑηκέ μοι ὅζο, 

δὰ ἔῃ. οοπ..} ὅτι αὐτὸς ἀνοίγει μόυ τὸ ςόμα, ἔδωκέ μοι πρωΐ τροσ- 

ἔϑηκέ μοι ἄἀκδειν. ΟἸἰγίοί. 1. οἷ. ἔϑηκέ μοι πρωΐ] εἐϑηχε μὲ ὥρων 

τρῶ! 22, ξ1, ὅ2, 228. ΑἸά, εϑηχε μὲ τρωι 36,41, 48, 3ος. -Τ νειν 

86. τρωΐ δ]5 Τοτῖρί. 87, 90, 91,93, 97» 100, 147, 302, 300. Οουρὶ. 

εϑηκὰν μὲ τὸ ὥρωι τρωι τού. εϑήχε μὲ πρωὶ νοεὶν ρων 144). 2333» 

208. ἔϑηκέ μοι τὸ τρωὶ ΑἸ]εχ. ροιμὶ! πιε, πιαπε Ηϊΐετοι. τοροσίϑηκέ 

μοι} προσεϑηκαν μοι τού. 
43 , ν ὠτίον ἄκξειν͵ ὠτίον τῷ ἀχδβειν 97. 229. 

Υ. Κυρίου Κυρίου] {επγεὶ πιπίαπι (Χ11. τρᾶγρ. αἱ ἴπ ἘΔ.) 22, 23» 

26, 41) 49. 65, 86, 87, 90, 91; 975 τού, τος, 144. 147. 198, 228, 233, 

439, 302, 3ος, 306, 308, 300. (ομηρὶ. ΑἸά. ΟἸΙετα. ΔΙδχ. 1. οἷς. ΒαΗ͂Ι. 

Μ. ἰϊ. τοι. ΟἸγίοῖ. νἱ. ςο3. Ηΐεγοῃ. Αγηι. Ἑά. Οεοῖρ. δῖαν. μὲ 

τὰ ὦτα] τὰ ὠτὰ μον τού. ΑΙεχ. μου τὸ ςόμα ΟἸεπι. ΑΙςχ. ἴος. εἷξ. 

ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπειϑὼ]} εγω δὲ οὐκ αντιλεγω 306. ᾿ἐδὲ ἀντιλέγω] εδὲ 

απεΐϑω 306. οὐκ ἀντιλέγω (οηνρὶ. 
ΨΙ. Τὸν νῶτον---μάςιγας] ἰδὲ τέϑεικά μα τὸν νῶτον εἰς μάςιγας 

8. Βατηδῦ. Ερ. Οαἵξι. ὃ. ς. ἔδωκα] δεδωκα 22, 26, 36, 41» 48, ει, 

ό:, 86, 87, φο, 93, 97, 1οῦ, 147, 228, 233; 306, 308. ΑΙεχ. Ευΐεῦ. 

Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ. 393. Ογτῖ!. ΑἸεχ. 11. ςό4ᾳ. εἰ αἱ. Ὑπεοάοτεῖ. ἰν. 666. 
ν. τοῦ. εδωχαν 2ος. τῶς δὲ σιαγόνας μον) καὶ τὰς σιαγόνας 
5. ΒαγηδΌ. ]. οἷ. καὶ τῶς σιαγόνας με ΟΥη]]. ΑΙεχ. ἱν. το ό. εἰς 

ῥαπίσματα] εἰς ραπισμα 22. σα ραΐπιας Ἰτεῃ. Ρ. 461. 

ὡπόν μου] καὶ τὸ πρόσωπόν μου Αἴβδη. 1. 723. 
απεγραφὴ 147. οὐκ, ὠπέρρεψα δια. δὰ ἔπ. οοπ,.} ἔϑηκα εἰς σερεῶν 
τοΐτραν. 8. ΒατηδΌ. 1. οἶς. ((. οοπ]. [ε4.) 

τὸ δὲ πρός- 

οὐκ ὠπέφρεψα] οὐκ 

ΟΥΤΩΣ λέγει Κύριος, Ποῖον τὸ βιξλίον τ ἀποςασίου τῆς μητρὸς ὑμῶν, ᾧ ἐξαπέςειλα αὐτήν; Ι. 

ἢ τίνι. ὑπόχρεῳ πέπρακα ὑμᾶς; ἰδὲ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράθητε, καὶ ταῖς ἀνομίαις ὑμὼν ἐξ- 

απίςειλα τὴν μητέρα ὑμῶν. Τί ὅτι ἦλϑον, καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος ; εχάλεσα, ΧΑΙ οὐκ ἣν ὁ ὑπα- 4. 

χέων; μὴ οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ μου τῷ ῥύσασϑαι; ἢ οὐχ ἰσχύω τ ἐξελέσθαι . ἰδὲ τῷ ἐλεγμῷ μου 

ἐξερημώσω τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ϑήσω ποταμὲς ἐρήμες, χαὶ ξηραγϑήσονται οἱ ἰχϑύες αὐτῶν ἀπο. 

τῷ μὴ εἶναι ὕδωρ, καὶ ἐποϑανᾶνται ἐν δίψει. ᾿Ενδύσω τὸν ὀρανὸν σχότος, καὶ ὡς σάκκον ϑήσω 8. 

᾿ πὸ περιδύλαιον αὐτῇ. Κύριος Κύριος δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας, τ γνωναι ἡνίκα δεῖ εἰπεῖν 4: 

λόγον; ἔϑηχέ μοι πρωὶ, προσέϑηχέ μοι ὠτίον ἄχδειν, Καὶ ἡ παιδεία Κυρίου Κυρίου ἀνοίγει 5. 

μδ τὰ ὦτα" ἐγὼ δὲ οὐχ ἀπειϑῶ, ἐδὲ ἀντιλέγω. Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς μάςιγας, τὰς δὲ σια- 6. 



ΚΕΦ. Ι.. 

8. 

9. 

1Ο. 

11. 

ἩΣΑΊΙΑ Σ. . 

,. Καὶ Κύριος, Κύριος βοηϑός μοι ἐγενήϑη; διατᾶτο οὐχ ἐνετράπην, ἀλλὰ ἔϑηχα τὸ πρόσωπόν μου 

ὡς ςερεὰν πέτραν, χαὶ ἔγνων ὅτι ἃ μὴ αἰσχυνθῶ, ἡ Ὅτι ἐγγίζει ὁ δικαιώσας με" τίς ὁ χρινόμενός 
΄ Ὡ; δ, ᾽ . ἢ  ϑ 

μοι; ἀντιςξήτω μοι ἅμα" χαὶ τίς ὁ χρινόμενὸς μοι; ἐγῇισάτω μοι. ᾿1δδ Κύριος Κύριος βοηϑήσει 
΄ ὩΣ ες. . ε ͵ ΄ ἴω 

μοί" τίς χαχώσει με; ἰδὲ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον παλαιωϑήσεσϑε, καὶ σὴς χαταφάγεται ὑμᾶς. 
7 ς . ς ͵΄᾿ Ν ΄ ς , ρ ρὸ ρΦ ρὋ Α 

Τίς ἐν ὑμῖν ὁ φοδόμενος τὸν Κύριον; ὑπαχεσάτω τῆς φωνῆς τῷ παιδὸς αὐτϑ" οἱ πορευόμενοι ἐν 
“3 »» 3 φῶ ρ ᾽ ΣΝ [ω 9 ᾽ ᾿ βῷ 

σκότει, χαὶ ἄχ ἔςιν αὐτοῖς φῶς, ππεποίϑατε ἐπὶ τῷ ὀνόματι. Κυρίου, καὶ ἀντιςηρίσασϑε ἐπὶ τῷ 
Θεῳ. Ἰδὲ πάντες ὑμεῖς πῦρ καίετε, καὶ ζετε φλόγα; πορεύεσϑε τῷ φωτὶ τῷ πυρὸ δ σὰ τες ὑμεις συρ χάα!ετε, χα! χατισχῦύετε φ ογᾶ σορεῦεσ ξ Τῷ φωτι τ σῦύρος 

φ φ ϑῳ » » 3 “ ρ 3 

ὑμῶν, χαὶ τῇ φλογὶ ἣ εἐξεκαύσατε" δὲ ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα ὑμῖν, ἐν λύπη χοιμηϑήσεσϑε. 

. ΑΚΟΥΣΑΤΕ μδ οἱ διώχοντες τὸ δίκαιον, καὶ ζητδντες τὸν Κύριον, ἐμξλέψατε εἰς τὴν ςερεᾶν 

,. πέτραν, ἣν ἐλατομήσατε, χαὶ εἰς τὸν βόϑυνον τῇ λάχχϑ, ὃν ὠρύξατε. ᾿Εμδλέψατε εἰς ᾿Αδραᾶμ, 
Ζ΄ 0... Ν , “ ᾿ Ν . 

τὸν σατέρα ὑμῶν, καὶ εἰς Σαῤῥαν τὴν ὠδίνεσαν ὑμᾶς" ὅτι εἷς ἦν, χαὶ ἐκάλεσα “αὐτὸν, χαὶ εὐλό- 
ΙΝ Ν 3 ’ 2ϑ»ΑλΔ3’ᾷἈΑκ ᾿“.ϑ ,»,9 Φ ϑ ’΄ 

. γησᾶ ἄῦτον, αι! ἡγαχησὰα ἄὕυτον, χα! ἐπληνυνὰ αὐυτον. Καὶ σὲ γῦν φαρακαλέσω Σιὼν, χαὶ 

᾿ φαρεχάλεσα “ἄντα τὰ ἔρημα αὐτῆς, χαὶ ϑήσω τὰ ἔρημα αὐτῆς ὡς παράδεισον, χαὶ τὰ πρὸς 

δυσμὰς αὐτῆς ὡς πσαράδεισον Κυρίβ' εὐφροσύνην χαὶ ἀγαλλίαμα εὑρήσεσιν ἐν αὐτῇ, ἐξομολύγη- 

σιν χαὶ φωνὴν αἰνέσεως. 
3 ΄ ρ»ἂ ᾿ 

Αχᾶσατέ μου, ἀκόσατέ μου λαός μου, χαὶ οἱ βασιλεῖς πρὸς μὲ ἐνωτί- 
σασϑε, ὅτι γόμος τσαρ᾽ ἐμδ ἐξελεύσεται, χαὶ ἡ χρίσις μδ εἰς φὼς ἐθνῶν. Ἐγγίζει ταχὺ ἡ δι- 

΄ Ν 2 “ ε ἰον ω 

χαιοσύνη μου, καὶ ἐξελεύσεται ὡς φὼς τὸ σωτήριόν μου, καὶ εἰς τὸν βραχίονά με ἔϑνη ἐλπιᾶσιν' 
ἐμὲ γῆσοι ὑπομενᾶσι, χαὶ εἰς τὸν βραχίονά μου ἐλπιβσιν. 

ΥΙΙ. Καὶ Κύριος Κύριος} καὶ Κυριος 26, 40, 62, 86, 9ο, τοό, 
100, 144.147.198,233, 239. 302, 20ξ, 306, 3208. Οδογρ. δ[αν. Οἴτζορ. 

καὶ ὁ Κυριος 41. εἰ Τοπιέπμς Ὅσμς Οτίρεῃ. 111. 912. βοηϑός μοι] 
βοηϑὸς μου 111, ΧΙ1, 22, 36, 41, ςι, 62, 8ό, οο, 93, τού, τορ, 144: 
147, 302, 398. Οοπρί. ἐγενήθη] ἐγένετοοι. λλῶ ἔϑηκα] ὠλλ᾽ 
ἐποίησα Ατἴπι. 1. Ατηι. Ἐά. 

ΝΠΠ. Ὅτι ἐγγίζει ὁ δικαιώσας. με] α 30ς. θεὲ γκκία 6: 
ἐαὲ τη. Ηϊέτοη.. ὁ ὁ δικαιώσας με] ὃ δικαίων μὲ 4τ. Οοτηρί. τίς ὃ 
κρινόμιενός τ᾿ -τίς ὁ κρινόμενός 2.37 κα αἰτετυ. ευπὶ Ἰῃτειτηθα, 1.44. 
ἀντιςήτω μοι ἅμα] εγίισατω μοι αμα 36. κα ἅμα 5. Βαγήδθ. Ἐρ. 
(ἴῃ. δ. 6. ὨΙάγπι. ἀε Τη. Ρ. 88. δἷαν. Οἴτος. καὶ τίς ὁ κρινόμε- 
νος] ἢ τίς ὁ δικαζόμενος 85. ΒΑγΠΔΡ. ]. οἷ. καὶ τίς ὁ κρινόμενός μοι} 
και τις ὃ δικαιεμενος 26. ἐγίισάτω μοι} ἀντιξήτω μοι αμα 46. 
ἜἝ αμα 49. εγίίσατω με τού. ἐγ[ισάτω τῷ παιδὶ Κυρίς 8. Βαγμδδ. 
Ι. οἷς. 

Ἰδὲ Κύριος Κύριος} ιδὲ Κυριος (Χ]]. πιᾶγρ. υὐ Εἀ.) 22, 26, 

41, 48, 40, 519 63, 86, 87, 90, Ο1, 93» 97. 144.» 1475 198, 228,233, 
3ο6, 308, Οοτηρὶ. ΑΙά. Ογη]}. ΑἸεχ. νοῖ. ἱ. ρατῖ. '. ρ. 82. βοηϑή- 
σει μο.} βοηϑει μοι 1Π], ΧΙ], 22, 26, 36, 41, 48, 49, ξ1, 62, 8ό, οο, 

93, 144, 147, 333» 308. οηϑησει μὲ τοό. οηϑὸος μου 302, 3ος. 
Ἰδὲ Κύριος “πάντες ὑμεῖς] ἑαὶ ὑμῖν" ὅτι παύῖες ὑ ὑμεῖς 8. ΒΑΓΠΔΌ. ]. οἷΐ. 
τίς κακώσει με] καὶ κακώσει με Οοπηρί. καὶ σὴς] καὶ ὡς σὴς 23» 
46, 16, 41, 48, 40, ξτ, 62. 86, 9ρο, 91, 1οὖ, 144» 147, 198, 228, 233» 

430, 30ς, 306, 300. Οοπιρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. 8:14ν. καὶ ὁ σὴς 93, 308. 
εἰ φμαβ εἱπεα Ἡΐετοθ. ᾿καταφάγεται ὑμᾶς] βρώσεται ὑμᾶς ΟἸεπ:. 
ΑΙἴεχ. ρ.ς 50..060Ἃ το 

Χ. Τίς ἐν , ὑμῖν -- Κύριον] α οὐαὶ Ἰηϊογπχοά. ΟΟμΠΡΙ. 

α τὸν 26. 
239, 306. ΑΙεκ. καὶ οὐκ ἔςιν αὐτοῖς} κα και ΧΙ], 26, 49, τος, 198, 
402,306.ι φῶς].λ91. πεπόϊϑατε)] πεποιϑετέ 40. ΡΓΘΠΗΪ. οἱ ΟἹ. 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι] τω 302. καὶ ἀντιςηρίσασϑε] καὶ αντιξηριγμᾶ 91. 
καὶ ἀντιςηρίξασϑε Οοπιρί. ἐπὶ τῷ Θεῷ] -᾿ υμων 45, 36, ςτ, 62, 90, 
93. 144, 147, 233» 308. (ΑἸεχ. (Ὁ Χ ἰπ οδᾶγ. τηΐῃ.) ἘΝ πμῶν 48. 

ΧΙ. τὺῦρ--φλόγα] τυρὶ κεκαυμένῳ πτεριδληϑήσεσϑε ὡς ἀπὸ φλο- 
γὺὸς 4 Οοάϊΐοεε ϑεγρὶ!. ἤς, πῇ κατασχήσεσθε, τὸ Οοάϊοες δεγρΊ!. 
καὶ κατισχύετε] καὶ κατισχυσᾶτε τορ, 198, 3ος. καὶ κατισχ. 
φλόγα) α Αἴβδη. 1.913. τῷ φωτὶ] ργαπιῖτῖ, ἐν Ογτῖ!!. ΑἸεχ. ἢ, 466. 

τὸν Κύριον) 

δι᾿ ἐμὲ ἐγένετο] δὶ ἐμε ἐγένοντο 1ο6. 

Ι. καὶ ζητᾶντες] α και 22. 

ἰλατομήσατε] εξ ης ελατομηϑητε 22, 36, 48, δῖ, ό, οο, 93, 144, 147» 
308. (μυγίοίε. ν. 299. Ὑπεοάοτεῖ. ἰϊ. 1093. ἣν ἐλατομήϑητε 228. 
ἢ ἐλατομησατε 302. ὃν ὠρύξατε] εξ ἕ ὠρυχϑητε 3 22, 36,48, 6:, 90, 
93» 147» 308. ΟἸγίοίι, ᾿. ς. εἶ ὃ ἐξηχϑητε ει. εξ ἧς ὠρυχϑῆτε 144. 

ὑπαχεσάτω τῆς φωνῇς} ἀκεσχτω τῆς φωνης 46, 40, τ98, 

ἐμδλέψατε] ἐκδλεψατε 91. ἣν 

Αρᾶτε εἰς τὸν δραγὸν τὸς ὀφϑαλμὲς 

11. Ἐμέδλέψατε] βλέψατε Ὑεσάοτεῖ. ἰπ ΟΔϊ. ΝΊς. ἴοπα. ἰ. Ρ. ττό2. 
(μὰ Ἐάϊε. 5812. τοπλ. ἷ. Ρ. 217. εἰ ἐμδλέψατε.) καὶ εἰς Σάῤῥαν] 
α εἰς 2.08. τὴν ὠϑίν, ὑμᾶς} καυμας 3.98. ὅτι εἷς ἦν] οτι ασιν 86, 
90, 144, 3208, 299. καὶ εὐλόγησα το. ε4 Άη. οοπι.} καὶ ἡγίασα 
καὶ ἐπλήϑυνα αὐτόν. ΟΠιγίοῖ. Ι. εἶ, καὶ εὐλόγησα αὐτὸν] ,. 22, 
46, 48, ζ1,) 90, 144, 398. καὶ ἠγάπησα αὐτὸν] αὶ 23, 528. ΤΠοο- 
ἀοτεῖ. 1. 217. εἴ ἰῃ (δῖ. Νῖς. 1. οἱζ, 

11. Καὶ σὲ νῦν] α σὲ 22, 48, 51, 90, 93» 144; 408. Απη. τ. 
ταρακαλέσω Σιὼν] α Σιων ὅό2. καὶ ὶ ταρέκαλεσα) χαι ταραχάλεσω 

22, 23, 48, 1) 86, 90, 93, 144» 147. (228. εχ οοΥγ.) 202. κα 62. 

καὶ πιαρακάλεσα---ὡς παράδεισον 19} εἰ οη θίαγεις “Μιπι ονημκία ἀείεγία. 
εἶμ φμφῇ ραταάῥωνι Ἡϊετοι. πάντα τὰ ἔρημα αὐτῆς} α παντὰ 426, 

30ς. κα 302. αὐτῆς τ" ---ὐτῆς 39] αὶ 4]1οΓΌΓ. οὐ πὶ ἱπιογηγοά. τοῦ. 
καὶ ϑήσω]  23232,392.0. καὶ ϑήσω---δυσμᾶς αὐτῆς] Βαδεῖ ἰη ομαγαξξ, 
τηΐποτε Αἰεχ. τῶ ἔρημα αὐτῆς 25] ρταταῖτι. πάντα 22, 36, ξι, 62, 
90,93; 147. 233. ὡς τυαράϑεισον 15} ὡς τὸν τραρᾶδεισον τῆς τρυ- 
φῆς 22. 26, 48, τ΄, 62, 90, 144; 147. ἢς, ΠΠῚ τῆς τροφῆς, 233. εἰς 

παράδεισον 23. “᾿ Κυριου 49, (86. τηᾶγρ. ὡς τὸν παράδεισον τὴς τρυ- 

φη4) 198, 230. -᾿ τρυφῆς (ἔργα 11η.} 228. -᾿ τῆς τρυφης 308. ὡς 
παράδεισον τ" --δυσμᾶς αὐτῆς} α οὔπὶ ἱπιεττηοά. 2ος, 3.06. καὶ τῶ--- 
Κυρίξ] α οὐ ἰπιεττηεὰ, (Χ1]. δάΐογ, πηᾶγρ. ΟΠ Ὁ αὐτή.) 40, (86. τηᾶτρ. 

και τὰ προς δυσμας αντης.) οπλήτεῖς οτηηΐα πἰῇ Κυρίου δῖαν. Οἰἶγορ. 
χαὶ τὰ πρὸς δυσμὰς αὐτῆς] καὶ κλίτος ἡλίου δυσμῶν 3 Οοάϊΐοε8 ϑετρίϊ. 
πρὸς δυσμὰς αὐτὴ} προς δυσμαῖς αὐτῆς 36, 48, ς:, 90, 91, 97, 208, 

209. Οοπιρὶ. ΑΙά. ὡς τιαράδεισον Κυρίᾳ} ὡς τὸν τταραδεισον Κυριε 
22, 36, 48, 41, 62, 90, 144) 147, 233. ὡς τὸν παράδεισον το. εὐ- 

φροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα) αγαλλιαμᾶα καὶ ῳφροσυνὴν 87, 91, 97» 
228, 300. ΟΟμΠΡΙ. 

ΙΝ. ᾿Ακόσατέ μου, ἀκέσατέ μον] {ετπεὶ τληξιπὶ 23, 62, 109, 147, 
4902. ἄκασατε (τε! 4υ}15 οἴ }Π5) 91. ακόσατέ μου 257] α μου ΧΙ], 
49, τού, 1τοϑ8, 396. Αἰεκ. λαός μ5} α με 147. ἐνωτίσασϑε] ἔνω- 
τίζεσϑε Τυπίη. Μ. Ρ. 167. ὅτι νόμος] οτι ὁ νομος 26.{ παρ᾽ ἐμ8] 
εξ ἐμ 62,. 147). εἰς φῶς ἐθνῶν] ἐπ ἰχοοηι. Ἡϊετοη. 

Υ. ᾿ ἱ δικαιοσύνη μου---ἔϑνη ἐλπιδσιν] ἡ δικαιοσύνη μου ταραγενέ- 
σϑαι τὸ δὲ σωτήριόν μου ὡς λαμπὰς κανϑήσεται καὶ εἰς τὸν βραχίονά 
μου ἔϑγη ἐλπιῶσιν. Αἴΐδδι, 1. ας. (ΟΕ, (ἀρ. ἰχἰϊ. νεγ. 1.) ὡς φῶς] 

α (ΧΤΠ. δἀϊοτῖρε. πιᾶγρ.) 26, τοό. Αἰεχ. Τυϊπ. Μ. Ρ. τς8. ϑίαν. Οἴἶτζορ. 
εἰς φἕς 22,48. “ εϑνων 93. εἰς τὸν βραχίονά με] ἐπὶ τὸν βραχίονά 
μου Ἑυΐεῦ. Ὠεπι. Ενδηρ. Ρ. ς8. καὶ εἰς τὸν τ" -ἐλπιοῦσιν Ἵ 
α ουπὶ ἱπίεγπιεά.. 26. ἔϑνη ἐλπιδσι»} α ἔϑνη Οοιηρί. ἐμὲ νῆ- 
σοι] ἐπ᾿ ἐμε νῆσοι 100, 302), 39 ς. ἐμὲ γῆσοι ὅζο. τἀ ἔῃ. οοπ,.} κ 147. 

Οοπιρῖ. ᾿ ὑπομενξσι] ὑ ὑπομένασι 26, 97, 228, 239. καὶ εἰς τὸν δα. 
δα ἤῃ. οοπ). α 228. ἐλπιῶσιν 29] ρῥγβοιηἶττ. εϑνη “6, 36. - ἐ ἐμὴ 

νῆσοι ὑπομενέσι εχ τερεῖϊ. ΑἸά, 



ΗΣΑΊΙΑΣ: 

ἑ ᾿ 
'(ς ἰ ε 3 ε ᾿ : Ν 3 ,ὔ ε ᾿ Ν ρ ἨΕ ξ ͵ ᾿ 

ὑμῶν, χαὶ ἐμξλέψατε εἰς τὴν γῆν χἄτω: ὅτι ὁ ϑραγὸς ὡς λαπγὸς ἐςερεώνη, ἡ δὲ γὴ ὡς ἑμάτιον 

᾿ ; ᾿ 
- ὔ ρβὰ φ, , βρῶ 

παλαιωθήσεται, οἱ δὲ κατοιχδντες ὥσπερ ταῦτα 
΄΄ 

μ . 7 9 ᾿ς 9 ἢ 

ἀποϑανᾶνται, τὸ δὲ σωτήριον μου εἰς τὸν ἀἰωνᾶ 

΄ 
3 3 ε 3 ΔΖ ΄ Ν Φ ς ΄ 3 

ἄκαι; ἡ δὲ δικαιοσύνη με οὐ μὴ ἐχλείση. ᾿Αχόσατέ με οἱ εἰδότες κρίσιν, λᾶος οὐ ὁ γόμος μοὺ ἐν 

ἀδ, 
᾿ 

᾿ “τς ρΩ ας ΠΣ Υ ὙΝ, Σ τῷ ῷ αὐτῶν μὴ ἡτίαᾶσθε. Ὡς 
τῇ καρδίᾳ ὑμῶν" μὴ φοξεῖσϑε ὀνειδισμὸν ἀνθρώπων, καὶ τῷ φαυλισμε μὴ ἡτὶ ς 

γὰρ ἱμάτιον βρωθήσεται ὑπὸ χρόνε, χαὶ ὡς ἔρια βρωθήσεται ὑπὸ σητόρ' ̓  δ
ὲ δικαιοσύνη μδ εἰς 

τὸν αἰῶνα ἔςαι, τὸ δὲ σωτήριόν μου εἰς γενεὸς γενεῶν. ᾿Ἐξεγείρϑ ἐξεγεί(δ Ἱερεσαλὴμ, καὶ ν- 

δυσαι τὴν ἰσχὺν τᾶ βραχίονός σου, ἐξεγείρου ὡς ἐν ἀρχῇ ἡμέρας, ὡς γενεᾶ αἴωνος. ' Οὐ σὺ εἶ ἡ 

ἐρημᾶσα ϑάλασσαν, ὕδωρ ἀξύσσου πληνος ; ἡ ϑεῖσα τὰ βάϑη τῆς ϑαλάσσης ὁδὸν διαξάσεως 

᾿ Ν ΄ ει ἙΝ ΄- 7 3 7 ΝΦ 3 Ν 2) 2 

ὀυομένοις᾽ Καὶ λελυτρωμένγοιῷ 5} ὑπὸ γᾶῤ Κυρίβ ἀποςραφησονται, Καὶ ἤξασιν εἰς Σιὼν μετ εὐφρο-- 

’᾽ -ς ἈΝ, 4 

αὐτές" ἀπέδρα ὀδύνη χαὶ λύπη χαὶ ςεναγμοῦς. 

3 23.ϑ ἢ ρ 3. ». 4 Ν 2 ’ ὔ 

σύνης καὶ ἀγαλλιάματος αἰωνίου" ἐπὶ χεφαλής γὰρ αὐτῶν αἴνεσις χαὶ εὐφροσύνη καταλήψεται 
3 2 . 2 ε ρ" ἴω 7 

Εγώ εἰμι, ἐγώ εἰμι ὁ παραχαλὼν σε" γγῶν! τίς 
[ων Ἁς ϑ “4, 3 Υ ε Ν 4 9 ΄ ἃς 

οὖσα ἐφοξήϑης ἀπὸ ἀγσρώπου ϑγητῇ, χαὶ ἀπὸ υἷβ᾽ ἀνϑρώπξ, οἱ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνϑσησαν. Καὶ 

Ν 
.Ἶ Ὶ ἡ Ν, ’΄ ᾿ ἙἉ ρὸ ὌΝ 923 ’ 

ἐπελάϑε Θεὸν τὸν ποιήσαντά σε, τὸν ποιήσαντα τὸν δρανον χαὶ ϑεμελιώσαντα τὴν γὴν" χαὶ εφο- 
φῶ 

.Ν 7 ν ε Ν ᾽ 

ἔου ἀεὶ πάσας τὰς ἡμέρᾶς τὸ πρόσωπον Τὸ ϑυμξ τῷ ϑλίξοντός σε" ὃν τρόπον γὰρ ἐξελεύσατο 

- ρὸ ρ ρ» 
ρ»" ΄ , 2 ’ 9 ἈΝ, 

τῷ ἄραί σε, χαὶ γῦν τ ὁ ϑυμὸς τῷ ϑλίξοντός σε, Ἔν γὰρ τῳ σώζεσϑαί σε οὐ ςήσεται, δδὲ 

ὙΨΙ. εἰς τὸν ἐρανὸν] ροπὶϊ ΡοίΕ οφϑαλμες ὑμῶν 93. καὶ ἐμδλέ- 

ψατεῖ εἰς τὸν ἐρανὸν ἄνω Ομιγίος. ἴχ. ς82. εἰς τὴν γῆν κάτω) 

ροηϊς [πλτῖπν δηΐε ἐμθλεψατε 26. Ῥτεεπιπ. καὶ ΟἸγίος 1. οἶς. ὅτι ᾿ 
ς δ 

ὅ ἐρανὺς} κὃ ζι. οτι ἢ γὴ 147. “ὡς καπνὸς] ὡσεὶ καπνὸς Αἴδδη. ἱ. 

οάο. ἢ δὲ γ5] καὶ ἡ γῆ Αἰεχ. οἱ δὲ κατοικᾶντες} -“ἱ τὴν Ὑὴν 

(ΧΠ1. πιᾶγρ. αὐτὴν) 26, 41, 49, τού, 198, 239, 206. ΑΙεχ. -Ἐ αντὴν 

25, 36,48, ς1, 62, 90, 93» 109, 1449 147, 228, 233, 302, 30ς, 408. 

ΟἸἰγίο. 1. οἶς, κατοικεντες τὴν γὴν 86. ὥσπερ ταῦτα ἀποϑανὰν- 

ται] ὡσπερ ταυτὰ απολεντῶι 23; 46, 48, 49, 51, 62, 90; 109, 144» 

147, 198, (Ω58. εχ οοττ.) 233, 239» 302) 300) 406, 3098. ΟἸμγγίοίς. Ἰ. 

εἶ. εἰς τὸν αἰῶνα ἴςαι] εἰς τὸν αἰῶνα ςήσει (ς ἴῃ) Ατπη. 1. πη. 

Ἐὰ. ἢ δὲ δικαιοσύνη με] καὶ ἡ δικαιοσυνη μὲ 36, ς1, 62) 90, 147, 

433.» 308. Ὑπεούοτεῖ, ἷν. 340. οὐ μὴ ἐκλείπῃ] οὐ μὴ εχλιπὴ 40, 

ε1, 900) 100, 144, 302. Ὑιεοάογεῖ. ]. οἷξ, οὐ μη ελλιπὴ 6, 147. 

ὙΠ]. οἱ εἰδότες κρίσιν} οἱ εἰδοντες κρίσιν 147. λαὸς} - με ΧΙ], 

26, 46, 41, 48, 49, ς1» (62. υἱ νἱἀεῖυγ) 86, 90, 93, τού, 144, 147» 

198, 233, 302, 30ς, 3ο8. ΑἸεχ. 2ορκῖμ: πιεις Ἠΐετοι. Σ ὁ νόμος μ5] 

λα 36, τορ, 302. κα ᾧ (οἱ νἱἀοζυτ) 62Φ. ἐν τῇ καρδίῳ ὑμῶν] εν ταις 

καρδίαις ὑμων 62, 87» 147. 228. τῇ 1009, 302. ἐν τῇ καρδίφι αὖ- 

τῶν ΟομΡΙ. ἐπ εογάε ἐογηηε : Ἠϊετοη. μὴ φοξεῖσϑε) οὐ μη φοξηϑη- 

σεσϑε 41. μὴ φοῦ, ὀνειδ. ὦν) ρ.1 ποῖα οἱπεὶ οῤργογις ἑογωηι Οτίφει. 

ἵν. 471. μυχτηρισμὸν ἀνθρώπων μὴ φοδεῖσϑε ΟΠτγίοΙξ. 1}, 670. καὶ" 

τῷ ὅτο. δὰ ἔπ. οοπι.} καὶ λοιδορία αὐτῶν ὑμᾶς ἐν αἰσχύνη μὴ ποιήσεσιν 

ς Οοάϊοε5 δεῖς. καὶ τῷ φαυλ. αὐτῶν] καὶ τω φαυλισμω ὑμῶν 93. 

ὙΠ]. Ὡς γὰρ--ὐπὸ σητός] ὥσπερ γὼρ ἔριον ὑπὸ σητὸς ὅτω βρω- 

ϑήσονται καὶ ὡς ἱμάτιον -ταλαιωθήσονται ΟΒιγίοί 1. οἷς, Ὡς γὰρ 

ἱμάτιον] ὡσπερ ἱμάτιον (Χ11. γαρ ἀξοτῖρε, πηᾶγρ.) 230, 306. ὠσπερ 

γαρ τματιον 26, 49, 86, τοό, 198. ΑἸεχ. βροϑήσεται 19] σαλαι-᾿ 

ὡϑησονται 22, 36, 48, ξ1, 62, 90, 144, 1479 233. 3935. τοαλαιωθη- 

σεται “6, 86, 93) 198, 230, 396. εοη εινιεπίι Ἡΐετοη. ὑπὸ χρόνε] 

ὐπὸ τὸ χρονξ 41. καὶ ὡς ἔρια] καὶ ὡσπερ ἐριὰ 49, τοῦ. ΑΙεχ. καὶ 

ὡς ἐρημῶ 147. καὶ ὡς ἔριον ΑΙά. βρωθήσεται 2] καταδρωθησον- 

ται 43, 36, 48, ς΄, 308. καταξρωθησεται ὁ2, 90, 93» 144, 147- 
βρωθησονται 233. εοπιεεμίιγ ἘΠοτοι. ἡ δὲ δικαιοσύνη μου] ιδὰὲ ἡ 

τ δικαιοσυνὴ μοὺ 22) 36, 48, ς1,93. τὸ δὲ σωτήριόν μου} α μοὺ 62, 

᾿ 147, 308. ! ' 

ΙΧ. ᾿Ἐξεγείρε 19] ἐγείρε ΑΙὰ, Ἱερεσαλὴμ;] μαθεὶ [ὰ “» ΑἸεχ. 

ἡμέρας] ἡμέρων 25, 36, 48, ς1) 62, 90, 93, 144. 147, 233,308. ὡς 
γενεῶὼ αἰῶνος] ὡς ἐν γένεα αἰωνος 90, 303. ὡς γενεᾶς αἴωνος 230. 

Χ. Οὐ σὺ] ρταπιῖ. ἐὶ σὺ εἶ ἡ καϊακοψασα ἀλαζονειαν διαλυσασα 
δρακοντῶ 22, 48, ς1, 93. Ρργαπεῖτί. οὐ σὺ εἶ ἡ λατομησασα λατος, 
διαλυσασα δρακοντα 523, 87, 100, 302) 30ς. ΡΓρΙηῖ. οὐ σὺ εἰ ἡ 
χατοχοψασα ἀλαζζονειαν, ἡ καταφρωσασα δρακόντα 36. 62, οὐδ 144, 
(14). ἴον. αλαξωνιαν) (233. [00 5.) γα. αὶ σὺ εἴ ἡ λατομησασα 
πλατος, διαρρηξασα δρακοντα οἱ, 975) 1045 228, 300. ΟΟπιρὶ. 8ϊΔν. 
Οἴτος. Οὐ σὺ εἶ], εἶ 26,8). Ὁ ἡ λατομήσασα πλάτος, διαῤῥή- 

ξασα δρακονα:; οὐ σὺ εἶ, (Ὁ τά ἴῃ οδαγαές. τΐϊποσε, Αἰεχ. οὐ σὺ εἴ 
--τλῆϑος] Νοληε ἐπὶ ει) φμὶ ἐχοιά βὲ ἰαιμάϊπερι, ἀ )ου ὲ ἀγάζοπόρα ἢ 

Νοηπε ἐμ ἐς, φμα ἀφίενιμρι ξεοῖὲ σίαγε, εἰ ἀφιας αὐγῇ πεκΐας ἢ Ἡϊετοι. 

ἘΝ “ε ὦ 3 Ν ε 7 ς ΄ Ν ϑά ΟΝ 9 ὍΝ ΄Ἦῃ ’ 3 “Ὁ 5 Κύ 

χρονιεῖ, Οτι ἐγὼ ὃ Θεύς σου, ὁ ταράσσων τὴν θάλασσαν, Χαὶ χων τὰ χὑματα αὑτὴης" Κυριος 

ἡ ἐρημᾶσα ϑάλασσαν]) ἡ ἐρημώσασα ϑαλασσαν 22, 48, ς1; ό;, 9ο, 

144, 147) 398. ἡ ερημᾶσα ϑαλασσας 49. λ ἡ 228. (30. ἴοτ. ἡρη- 

μᾶσα.) ῥῥυομένοις] ἐρρυσμένοις 22) 48, 51; ό2, (86. τηλτρ.) 93» 147» 

208. ΓΕ. ὡς τού. 

ΧΙ. εἰς Σιὼν] εκ Σιὼν οο, 144. ἐν Σιων τοό. ἐπὶ κεφαλῆς γὰρ 

αὐτῶν] ἐπι γαρ τῆς κεφάλης αὐτῶν ΧΙ], 22, 26, 36, 41; 48, 49. ς1; 

6, 86, 90, 93 τού, 147, 198, 233. 306, 308. ΑΙεχ. α γαρ 239. αἷ- 

νεσις] αγαλλιαᾶσις καὶ αἰνεσὶς ΧΙ], 26, 36, 40, 86, 147. 198, 233, 

239, 306. αγαλλιασις 62. αγαλλιασις. καὶ συνεσις ιοό. ὦγαλ- 

λίαμα καὶ αἴνεσις ΑἸεκ. -Ἐ καὶ ὠγαλλίαμα Ογη!!. ΑΙεχ. νοὶ. ἱ. 

Ραγῖ. ἴι. Ρ. 293. ὠπέδρα]} γιρίει Ἡϊετοη. καὶ λύπη] α καὶ τού, 

1983, 3ο6. σεοζξ. 

ΧΙ. Ἐγώ εἶμι, ἐγώ εἶμι] μαδεῖ ἰῃ τρᾶτρ. Χ]Π. -Ἐ αὐτὸς 62, 87, 

ΟἹ, 97, 147. Οοπιρὶ. ΑἸά. (ΑἸεχ. τι Χς ἐπ οβαγ. ταΐποσε.) εγὼ εἰμὶ 

ἄυτος τοῴ. ζογμεῖ τδηζαπι τού, τος, 302, 3905. ὁ παρακαλῶν αε} 

ὃ τταρακάλω σε αὐτος 22. τ αὐτὸς 36, 48, ξ1, ό;, 90, 144» 308. 

αὐτοῖς 93. τίς ὅσα] τινα ευλαδηϑεισα ΠΙ, (ΧΠ. ουπὶ σὺ 8ά- 

(οὔρι. ἴωρτα 11π. δηΐβ τινα) αό, 49, 8ό, τού, 198, 233, 239, 406. τι 

σὰ οἵ, 97. τοΏ, 228. ἐφοδήϑης] ἵνα φοβηθῆς ΟορΙ. ἀπὸ ὧν- 

ϑρώπε ϑνητ8] ἀπὸ ϑνητςξ αἀνϑρωπε ὅ2, 147. οἱ ὡσεὶ χόρτος] οἱ ὡς 

χόρτος τορ, 302. 
ΧΙΙΠ. Καὶ ἐπελάϑόυ Θεὸν] καὶ ἐπελαϑὲ Θὲξ 26, 230, 3ο6, 308. 

και ἐπελαϑὲ τὸν Θεὸν 41, 62, 147,),233.- τὸν ποιήσαντά σε] , 23» 

τού. τῷ ποιήσαντος σε 26, 230, 3ο6, 393. τὸν ποιήσαντα τὸν ἐρᾶ- 

γὸν] α τὸν 23. ὃς εποιῆσε τὸν ξρᾶνον 239, 306. τὰ τοιῆσαντος Τὸν 

ρᾶνον 308. καὶ ϑεμελιώσαντα τὴν γῆν] καὶ τὴν γὴν ϑεμελιωσαντα 

ΧΙ. αὶ τὴν 23. λα ϑεμελιωσαντῶ 91. καὶ ἐθεμελίωσε τὴν γὴν 230, 
2406. καὶ ϑεμελιωσαντος τὴν γῆν 3293. καὶ ἐφόθου ἀεὶ] καὶ φοδου 

(ογο αει) 87, 91, 97. Οοπιρὶ. καὶ φοξου ἀει 104, 228. ΑἸά. αὶ ἀεὶ 

Θεοτρ. τᾶσας τὰς ἡμέρας] 93. ὃν τρόπον γῶρ] κ᾿ γαρ 22, 48, 

ὅτ, 87, 90, 91, 93», 144, 147, 228, 208, 309. ΟΟπηρὶ. ἐξελεύσατο) 

εξελευσαντο 62, 100, 147, 233, 302. τῇ ἄραίΐ σε] τα ἀρεσαι σε Π]. 

τ ἀρέσαι 104, 198, 228. 

ΧΙΨΝ. ἐδὲ χρονιεῖ} -ξ- καὶ οὐ ϑανατωσες εἰς διαφϑοραν και οὐ μη 

υξερηση ὃ αρτος σε (εχ οοττ. οἾδτ αὐτα) 22. -ἐ- εδάεπι, οὐπὶ αὐτὸ ὈΓῸ 

σε, 36, 90, 93» 975) 104, 144», 308. -Ἐ εδάεπὶ, πἰ ἀρτος οὐτα (ομο 

σϑ), ςτ. -Ἑ καὶ οὐ ϑανατωσει εἰς διαφϑοραν καὶ οὐ μὴ υςερήσει ὁ αρ- 

τὸς αὐτῇ 23, 62, 87, 91, 147» 390. ΟΟπρΙ. -Ἐ εδάεπὶ ἕεγε ΟΘεογρ. 

Ἢ οὐ ϑανατωσει εἰς διαφϑοραν καὶ οὐ μὴ υςερησὴ ὁ ἄρτος αὐτε 48. 

Ἢ οὐ δὲ ϑανατωσει εἰς διαφϑοραν καὶ οὐ μὴ υρερηση ὁ ἄρτος αὐτὰ 

258. -Ἐ και καὶ ϑανατωσει εἰς διαφθοραν και ὁ μη υξερῆση ὁ ἄρτος αὖτε 

(πιᾶτσ. ὧδ 3.) 232. καὶ ϑανατώσει εἰς διαφϑορὰν καὶ οὐ μὴ ὑςε- 

ρήσῃ ἄρτος αὐτῷ ΑΙά, καὶ οὐ ϑανατώσει εἰς διαφϑορᾶν, καὶ οὐ μὴ 

ὑςερήσει ἄρτος αὐτῷ, Ὁ χὰ ἴπ οδπαγαές. πιίπογε, ΑἸεχ. 

ΧΥ. Ὅτι ἐγὼ] οτι εγὼ εἰμι Κυριος 22, 36, 48, 51, 62, 90, 93; 

τοῦ, 144, 147, 433» 302) 3ο8. Θεοτρ. ὅτι εἷς 439, 3906. ὁ Θεός 
σου} α ὃ 23. ργϑηιι. Κυριος 30. (ΑΙεχ. Ὁ Χ ἴὰ οἰαταδὶ παϊποσα.) 

Κύριος δἷ5 (οτῖρε. 87, 97, 104, 228. Οοπιρί. Θεοτρ. ὄνομα μοι} 

ονομῶ μου 23. κα ΑΙά. 

ΚΦ, "ἢ. 

11. 

12. 

13. 

14. 

1ς. 



ΚΕΦ. ΕἸ. 

ΗΣΑΊΙΑ Σ. 

ι6. σαδαὼν ὑνομά μοι. Θῆσω τὲς λύγες μ8 εἰς τὸ ςόμα σε, χαὶ ὑπὸ τὴν σχιὰν τῆς χειρός μ8 σχε- 

πάσω σε, ἐν ἦ ἔξησα τὸν ἐρανὸν, καὶ ἐϑεμελίωσα τὴν γῆν" καὶ ἐρεῖ Σιῶν, Λαύς μὲ εἶ σύ, Ἐξε.-. 
ψείρα ἐξεγείρα, ἄνάςησι Ἱερασαλὴμ, ἡ 'τιδσα ἐκ χειρὸς Κυρίου τὸ ποτήριον τῇ ϑυμξ αὐτϑ' τὸ 
ποτήριον γὰρ τῆς πτώσεως, τὸ χόνδυ τ ϑυμξ ἐξέχιες χαὶ ἐξεχένωσας, Καὶ οὐχ ἦν ὁ πάρᾶχα.- 

λῶν σε ἀπὸ πάντων τῶν τέχγων σοὺ ὧν ἕτεχες, καὶ οὐχ ἦν ὁ ἀντίλαμξαγόμενος τῆς χειρός σὰ, ἐδὲ 

17. 

18. 

21. 22. 

, ἀπὸ “χάντων τῶν υἱῶν σου ὧν ὕψωσας. 
δὼ Ν ὌΝ , ΄ 

αἼωμα χαὶ σύντριμμα, λιμὸς χαὶ μάχαιρα, τίς ππαρακαλέσει σε: 
Διὸ ταῦτα ἀντιχείμενά σοι, τίς συλλυπηϑήσεταί σοι. 

Οἱ υἱοί σου οἱ ἀπορόμενοι, οἱ 
χαϑεύδοντες ἐπ᾿ ἄχρε “πάσης ἐξόδε ὡς σευτλίον ἡμίεφϑον, οἱ ππλήρεις ϑυμξ Κυρίου, ἐχλελυμένοι 
διὰ Κυρία τῷ Θεᾶ. Διάτδτο ἄχϑε τεταπεινωμένη, καὶ μεϑύδσα ἐκ ἀπὸ οἶνε. Οὕτω λέγει Κύ. 
βίος ὁ Θεὸς ὃ χρίνων τὸν λαὸν αὐτᾷ, ᾿Ιδὲ εἴληφα ἐχ τῆς χειρός σου τὸ ποτήριον τῆς π]ώσεως, τὸ 

χόνδυ τ ϑυμξ μου, χαὶ οὐ προσνήσῃ ἕ ἔτι πιεῖν αὐτό Καὶ δώσω αὐτὸ εἰς τὰς χεῖρας. τῶν ἀδὲ- 

χησάντων σὲ χαὶ τῶν ταπεινωσάγτων σε, οἱ εἶπαν τὴ ψυχῇ σε, Κύψον, ἵνα παρέλθωμεν". χαὶ 
ἔϑηχας ἴσα τῇ γῆ τὰ μέσα σε ἔξῳ τοῖς “σπαραπορευομένοις. 

,. σαλὴμ πόλις ἡ ἁγία, ἀχέτι ππροςεϑήσεται διελϑεῖν δια σᾷ ἀπερίτμητος χαὶ ἀχάσαρτος. 

,. ἘΞΕΓΕΙΡΟΥ ἐξεγείρου Σιὼν, ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν σε Σιὼν, χαὶ σὺ ἔνδυσαι τὴν δόξαν σε Ἵερε- 

Ἐχτί- 

γαζαι τὸν χϑν, χαὶ ἀνάςησνι, χάϑισον ἱἹερεσαλὴμ, ἔχδυσαι τὸν δεσμὸν τ τραχήλε σα ἡ αἰχμά- 

σεσϑε. 

ΧΥΙ. καὶ ὑπὸ---χειρός μου) και ὑπ τὴν δέξιαν 111. τῆς χειρός 

μου] α τῆς ΟΟμΡ]. α μου ΑΙεκ. καὶ ἐρεῖ Σιὼν] καὶ ἐρω τὴ Σιων 
26, 48, ςτ, 62, 86, 90, 93» 144: 147, 228, 233, 308. και ερεις Σιὼν 

104. ἐρὼ Σιων το. Λαός μϑ εἶ σύ) Κυριος εἶ συ 8). ΑΙά. Κυριος 

βου εἶ συ 97. Θεὸς μου εἶ συ 1το4. 
ΧΥῚΙ. ᾿Ἐξεγείρου ἐξεγείρου] {εππεὶ ἐδπίυπὶ (Χ1]. πιᾶγρ. υἱ ἴα Ἑά.) 

109, 302,30ς,306. ἀνάςηϑι Ἱερεσαλὴμ] ἐξαναςηϑι Περεσαλημ 22, 
46, 48, ε΄, 86, 90, 93; 147. εἐξαναςηϑὴ Ἱερεσαλημ 62. ἡ πιᾶσα] 
κα" 86. ἐκ χειρὸς Κυρίε] ροηῖξ ροξ τε ϑυμε ΧΙ], 26, 40, 86, τού, 
198, 239, 306. μοηὶϊ ροΐξ τῷ ϑυμδ αὐτῷ Αἰεχ. τὸ τοτήριον] τὸ 
κονδυ τος. τὸ ποτήριον τῷ ϑυμὲ αὐτῷ. ὅ2. τῇ ϑυμξ αὐτῷ] 
λᾶντε (ΧΙ], 26, 86. υἱ νἱἀεῖυγ) 49, τού, 198, 239, 306. δ᾽αν. Παθεί 

αὐτῷ ἱπ ομαγαέξ. τηΐποτε Αἰεχ. τὸ ποτήριον γὰρ) λα γὰρ 48, 239. 
᾿ χὸ κόνδυ τῇὸ͵ ϑυμδὶ -Ἐ μου 22, ξ΄, 62, 86, 00, 93, 144) 147», (228. 
ἔργα 11π.}) 239, 3.6. - αὐτε 302, 2ος. ἐξέπιες] ἔπιες ΑἸοχ. 
ΟΧΨΊΠ. Καὶ οὐκ ἤἦν---ἔτεκες} αὶ οὐπὶ ἱπίεγπηεά. 1. ὁ παρακα- 

λῶν σε] α ὁ 86ς{5ἩὉ. ὁ ἀντιλαμβανόμενος) κα ὁ 979,9 228. -ἰ σὲ 144. 

τῆς χειρός σου] α τῆς χειρος 90, 144. ἐδὲ ἀπὸ πάντων] κα δὲ 36, 

48, 1, 62, 90, 93» 1445) 147. 233, 308. 
ΧΙΧ. Διὸ ταῦτα] δυο ταυτα ΧΙ], 26, 36, 49. ζ1, 62, 90, 104, 

τού, τος, 144, (147. υἱ νεῖ) 228, 233, 302, 306, 208, 209. (οπιρὶ. 

ΑἸἰεχ. Ασπι. 1. Ατπη. Ἐἀ. Θεογρ. ϑαν. τίς συλλυπηϑήσεταί σοι] 
τις σοι συλλνπηϑήσεται ΧΙ], 22, 26, 36, 48, 90, Ιού, 109, 144, 233» 
402, 308. ΑΙεχ. τι σοι συλλυπηϑησεται (υξ ν]ἀείυτ) ὅ2, (93. {γ1140. 
τι Ρυπέν5 ποῖα.) 147. α σοι 87. Οοηρὶ, τίς λυπηϑήσεταί σοι ΑἸά. 
τὐῶμα] τπΐωμα δὲ 4τ. τίς παρακαλέσει σε] τις σε τσαρακαλεσει 

ΧΙ], 22, 26, 46, 48, 62, 86, οο, τού, 1.447.147», 233) 306, 208. ΑΙεχ. 

τι σὲ σαρακᾶάλεσει 03. ! 

ΧΧ. Οἱ υἱοί σου] οἱ υιοι σοι 111. κα οἱ 22. τάσης ἐξόδου] πα- 
σῶν ἐξόϑων (οπηρί. ὡς σευτλίον] ὡς σευταιον (!ς) 23. ὡς σευτλον 

104, τος, 302, 309. οἱ τελήρεις] κα οἱ τού. ϑυμὰ Κυρίου) απο 

ϑυμου Κυριε 22, 36, 48, ς1, 62, 86, 90, 144. 147. ἀπὸ ϑυμδ Κυριξ 
τϑ Θεὲ σε 93. ἐχλελυμ. διὰ Κυρίς τὸ Θεξ]} οὐ ἐἀεβείοκιες α Τοπιῖπο 

οο. Ἡϊεῖοθ. διὰ Κυρίου τὰ Θε5] -Ἑ σε 72, 36, 48, ςτ, 62, 144) 
147, 308. (ΑΙεχ. (δ᾽ Χ ἴῃ ομαγαέξ. πιϊπογε.) δια ϑυμε Κυριε τε Θεξ 
87, 915) 97, 1ο4, 228. ΑΙ4, δια αυτε Θεξ σε 90. κ 93. απὸ Κυρίε 

τῷ Θεξ Οοπρὶ. 
ΧΧΙ, Διατἕτο ὥκβε] -" τατο 23. (ΑἸεχ. ΩΝ κὰκ ἴῃ οδαγ. πηΐποτα. ) 

διατατο ακεσὸν 86. 

οἴχου] - ᾿:δὲ απο σικερῶ 230, 306. 
ΧΧΊ]. Κύριος ὁ Θεὺς} -Ἑ σον 22, 16, 48, ςτ, 62, 9ο, 144, 147} 

233: δ15 ἐοῆριῖ. 87. Κυριος Κυριος ὁ Θεὸς 97, 228. Κυριος ὁ ὁ Θεος 

ὁ Θεὸς 300. Οὐοτηρὶ. τὸ ποτήριον] α τὸ Οοπιρί. τὸ κόνδυ] τὸν 
κονδὺ 144. τὰ ϑυμξ μου] αὶ μου 23, 40, 1οό, το9,) 239, 302, 30ς. 
νοι ΙΝ. 

τετ απεινωμένη] ταπειγωμέενη 147. οὐκ ἀπὸ. 

,. λωτὸς ϑυγάτηρ Σιών. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος, Δωρεᾶν ἐπράθητε, καὶ ἃ μετὰ ἀργυρίε λυτρωϑή- 

Οὕτως λέγει Κύριος, Εἰς Αἴγυπῆον χατέξη ὁ λαός μ τὸ πρότερον παροικῆσαι ἐκεῖ, καὶ 

μαρεῖ μου ἴῃ ομαγαδι, τοϊποτε Αἰεχ. τὸ ϑύμξ με ὅτε. δά ἤη. ςοπι.] 
τὰ ϑυμὲ ἐξέπιες καὶ ἐξεκένωσας Αἴμδη. 111. 4«8ς. (ὑ1άς ὥωρτ. νεγ. 17.) 
καὶ οὐ τροσϑήσῃ] και οὐ προσϑησεις 49. κᾶι οὐ τροσϑήσει 1ο6. 

καὶ οὐ τροσϑήσω 142. ἔτι τσιεῖν αὐτό] τιειν αὐτὸ ετι 41, 87, οΙ, 
97. 104, 228. 390. ΟοπΊρΡὶ. ετι ποιεῖν αὐτὸ 1ος. 

ΧΧΠΙ. Καὶ δώσω αὐτὸ] και ἐμδαλω αὐτο ΠῚ, ΧΤ], 26, 86, τοῦ, 
198. και δωσω χαι ἐμδαλω αὐτὸ 41τ. καὶ δωσω αὐτὰ 1,0: 306. 
καὶ τῶν ταπεινωσάντων σε] α τῶν 62, 147. κα 87, 97) τού, 428, 239. 
οἱ εἶπαν] οἱ εἰπὸν 16, 48, ςτ, 90, 93») 144, 147, 233,32.093.. Κυύψον] 
κυφον (Π0) τοό. καμψον του, 302, 3ος. κοίγον 144. ΑΙεχ. καὶ 
ἔϑηκας] καὶ εϑηχα 90. καὶ ἔϑηκαν τῷ (οάϊοεβ ϑεγρὶ!. καὶ ϑήσω 
3 Οοαϊςεβ δεγρὶὶ. τῶ μέσα σου] τὰ μεταφρενα σου 1Π, ΧΙ], 26, 40, 
τού, τοῦ, 198, 233, 2309) 302, 305) 3.06. τὰ μεσᾶὰ σου τὰ φρενᾶ 
σου 86. ᾿ 

᾿Εξεγείρε τ᾿ -- καὶ σὺ] α οὐπὶ ἰηϊεγπιοά. (Δ ἴοτ. τηᾶγρ,. τη. ῥυϊπηα) 
104. Ἐξεγείρου ἐξεγείρου Σιῶν] α Σιων 23. διδεῖ Σιὼν Ὁ σν 
ΑΙεχ. ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν σου] α τοῦ. Σιὼν 2" -τὴν δόξαν σου] 
α σαπὶ ἱπίοπηεά. ό5, “47. καὶ σὺ ἔνδυσαι] ασυ ΧΙ], 23, 26, τού, 
198. ΑΙεκ. συόλις ἡ ἅγια] ρταιτηϊτε, ἡ 36, 48, ς΄) 62, 90, 93, 144, 

147, 103. αἴ 41, 40, τού, τορ; 392. Παθεῖ ἡ ἴῃ οἤδγ. πΐποτε ΑΪεχ. 
ἐκέτι προς εϑήσεται αχετὶ τροσϑήσεται 87,0, 975) 104) 300. Οοπιρὶ. 
ΑΙά. διελϑεῖν διὰ σ} καὶ διελϑειν 93. ἀπερίτμητος) περιτμητος 
23. και ὶ ἀκάθαρτος] λα 26. 

11. ᾿Ἐχτίναξαι τὸν χἂν] ἐκτιναζον τον χὲν 26. -Ἐ σον Βαῇ]. Μ. 
ϊ. 470. καὶ ἀναςηϑι--τραχήλε σ5]} καὶ ἀνάςηϑι Ἱερασαλὴμ, καὶ 
ἔνδυσαι τὴν δόξαν τῇ ἃ βραχίονός σε ΒαΗ͂]. Μ. 1. εἶς. καὶ αἀνάςηϑι, κά- 
ϑισ. Ἱερεσ.} εἰ οχίμῆρε ζεγωβαίεπι : Ἡϊΐετοι. 
Ργϑτηϊῖ. καὶ 22, 36, 48, 40, ς1. 62) 90, 93, 147» 233. α Χαϑίσον 100, 
302,30ς. ἔκϑυσαι τὸν δεσμὸν] ἐνδυσαι τὸν δεσμον (τηάγρ. ἐκλυσαι) 
ΧΙ. εκχλυσὸν τὸν δεσμον 22, 36, 48, ς1,) 62, 90, 93; 144, 147, 233. 
408. εκλυσαι τὸν δεσμον το9, 302, 35ς. ἐεχϑυσᾶι τὸν ζυγον 430. 
ϑυγάτηρ Σιών] ϑυγατερ Σιων 48, 1, 90, 144, 308. 

ΠῚ]. Δωρεᾶν ὃς. ὦ ἥη. ςοπ1|.] 93. καὶ οὐ μετὰ ἀργυρίΕ] καὶ 
ἄνευ τιμῆς ϑίαν. Οἴτορ. 

ΙΝ. Οὕτως λέγει} ῥγροτηῖ. οτι 23, 41, 87, ο7») 104. 100, 228, 

3ος, 300. Οοπιρὶ. ΑΙά. -Ἑ σοι οι. 93: (μία βε ἀϊεὶ! Ἰοπιίπμε : 

Ηϊεγοη. Κύριος] Ὀἷβ ἐορι. (Χ]]. πιᾶγρ.) 23, τοῦ, 302, 3οξς, 306. 
Κυριος Κυριος ὁ Θεος 87, 97. 228, 309. ΟΟμρ]. ΑἸά. -Ἐ ὁ Θεὸς 91, 
1ο4. α93. τὸ τρότ. παροικ. ἐκεῖ] κε λαῤίίατει! ἰδὲ Οἡρεη. 11. 129. 

τρότερον] τρωτον 147, 233- παροικῆσαι ἐκεῖ} - τυαροικίᾳ τι (ο- 
ἀΐςες ϑεγρίὶ. ἤχιϑησαν] απηχϑησαν 41. ελυπηνϑίισαν (Ης; πιᾶγρ. 
δΔῸ 8]. τν,} τοό. χατεδησαν 239, 306. 

ςς 

κάϑισον ἹΙερεσαλὴμ) ᾿- 



ΗΣΑΙΑΣ. ᾿ 
ΚΕΦ. 111. 

οὐ εἰς ᾿Ασσυρίες βίᾳ ἤχϑησαν. Καὶ νῦν τί ἐςὲ ὧδε; τάδε λέγει Κύριος, “Ὅτι ἐλήφϑη ὁ λαός μου 5. 

Ν 

δωρεᾶν, 
[μὴ 3 νῷ 5 Ἔ 

σφημεῖται ἐν τὸϊς ἐὔγεσι.. 

ἐγώ εἰμι αὐτὸς ὁ λαλων, «άρειμι 

σου ὃ Θεύς. 

ὀφθαλμοὶ πρὸς ὀφϑαλμὲς ὄψονται, 
ἐν εἰρι 

τὰ ἔρημα Ἱερουσαλὴμ, ὅτι ἠλέησε Κύριος αὑτὴν, 

ὕπο ΟἿΣ πο τοςς “ Ν ὦ )ι  ΔΣ " ΄ ἣν ἐϑγὼ 

Κύριος τὸν βραχίονα τὸν ἅγιον αὐτὰ ἐγώπιον πάντων τῶν εὔνγων, 

᾿Απόςητε, ἀπόςητε, ἐξέλθατε ἐκεῖσϑεν, καὶ ἀκασαρ- 
γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τῇ Θεδ ἡμῶν». 

τα μὴ ἄψησϑε, ἐξέλθετε ἐκ μέσε αὐτῆς, 
7’ 

Διατᾶτο γνώσεται ὁ λαός 
ε Ω ΕΣ ἰοὺ 9 ἦ 

Ως ὡρὰ ἐπι τῶν ΟῤΕῶν, 
Ζ 

Ν ’΄ 

γης, ὡς εὐαγ[ελιζόμενος ἀγαϑὰ, ὅτι ἀχεςὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σοῦ, 
Ἵ ἀρ 

Ὅτι φωνὴ τῶν φυλασσόντων σε ὑψώνση, 
ες 9 ϑ 

ξ ;ὔ 

ἡνίχα ἂν ἐλεήση Κύριος τὴν ΣΙΩν. 

ϑαυμάζετε καὶ ὀλολύξετε" τάδειλέγει Κύριος, Δι ὑμᾶς διαπαντὸς τὸ ὄνομά μου β
λα- 

μου τὸ ὄγομά μοὺ ἐν τῇ ἡμέρᾷ ἐκείνη, ὅτι 

ὡς πόδες εὐαγ[ελιζομένου ἀκοὴν εἰρή- 7 

λέγων, Σιὼν βασιλεύσει. 

χαὶ τῇ φωνῇ ἅμα εὐφρανθήσονται" ὅτι 

Ῥηξάτω εὐφροσύνην ἅμα 

χαὶ ἐῤῥύσατο Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἀποκαλύψει 

καὶ ὄψονται πάντα ἄκρα τῆς 

ἀφορίσθητε οἱ φέροντες τὰ σχεύη Κυρίδ' Ὅτι ὁ μετὰ 

ταραχῆς ἐξελεύσεσθε ἀδὲ φυγῇ πορεύσεσϑε' προπορεύσεται γὰρ πρότερος ὑμῶν Κύριος, καὶ ὁ 

ἐπισυνάγων ὑμᾶς Θεὸς Ἰσραῆλ. 

σφόδρα. Ὃν τρόπον ἐχςήσονται ἐπὶ σὲ πολλοὶ, 

ταν, Καὶ νῦν τί ἐξὲ ὅδε] καὶ νυν τι ὧδὲ ἐςε Χ1], 22, 48, 8ό, 9ο, 93» 

144) 198, 206, 208. ἥς, πΠ ἐξα!» 26, 16, 62, τοό, 109, 1475 233» 

202. ΑΙεχ. χῶι νὺν τι ἐξᾶι ὡδὲ 41, 975 104, 228. ΟΟμΡ]. ΑἸά, τάδε 

λέγει Κύριος] ταδὲ τορ, 302. ἀεὶ! Ἰοπιίπι., Ἠϊετοη. Δι᾿ ὑμᾶς} 

Οὐαὶ ὑμῖν ὅτι δὲ ὑμῶς ΟΒνγίοίξ. ἷν. 40. Δι’ ὑμᾶς δες. δὰ ἔπ. οοπι.] 

Οὐαὶ δι᾿ ὃ τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔϑνεσιν. (οπῆεε. Αροΐξ. 

Ο116.1. οἀρ. το. (ΟΕ. ΠΌ. νῇ!. σαρ. 24.) Ιρῃᾶῖ, ἘΡ. ἱπίεγρ. αὐ ΤΙΔ]]. ὃ. 8. 

διαπαντὸς ροηῖς Παῖπι Ῥοίξ ονομῶ μοὺ 109, 302. α Τιη, Μ. 

Ρ.. 171. ΟΙεγίοίς. 1. εἶς. 1Πάοτ. Ῥεῖ. Ρ. 400. ἐν τοῖς ἔϑνεσι] α 23. 

ΥΊ. τὸ ὄνομά με} τον Κυριον ΧΠ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} ῥγαβυηϊῖῖ. 

διατατο 23) ΟἹ, 97. 194» 228, 300. Ο(οπιρὶ. ΑΙΑ. (ΑΙεχ. δ καὶ ἴῃ 

«ἰαταξϊ. τΐποσβ.) ὅτι ἐψὼ ὅς. δὰ ἤπ. ςοπ).] αὐτὸς ὁ λαλῶν τάρειμι. 

Οτΐρεη. ἷν. 13. φμία ἐφοὸ ἱρίε φαΐ Ἰοφκεόαν, αάωπι. Ἠϊετοιι. 

εἰμι αὐτὸς} οτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμι 239, 306. 

230, 3ο6. 

ΝΠ. Ὡς ὥρα] ὡς ὡραι (22. οοττ. ὡραιοι) 86. ὡς ὡραιοι 36, 62, 

90, 93, 144, 228, 308. Εὐήεθ. Ἰεπ). Ενδηρ Ρ. 89. Ὀμιγίοίε. 1. ζςόᾳ, 

Ὑμεοάοτεῖ. ἴ, 1406. Ὡς ὧὥρα--ἀγαϑα] φκαπι βεοίοίε ῥεάες ἐταπρε- 

ἡἰκαπείμπι ὄοπα, ευσηρ εἰ καπέίμηα ῥάσέπι. ἸΤΕᾺ. Ὁ. 233. ὡς ὡραῖοι οἱ πό- 

δὲς τῶν εὐαγ[ελιζομένων εἰρήνην καὶ ἀγαϑά. Νῖϊυς ἴῃ (Αἴ. ΝΊς. τοι. ἢ. 

Ρ. τς7. (ΟΕ, Ἀοπὶ. χ. τς.) ἄς, ἔπε καὶ ἀγαϑὰ, Οήρεη. 1. 811, 812. 

(ΟΕ, 1. «τ4.) Ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων] Ταπφμαηι σπγα ἐπὶ πιοπεὶ δες 

Οὐΐρεη. ἷν. 626. ὡς ὥραι ἐπὶ τῶν ὁρέων καὶ ὡς ἐν μηνὶ τῶν νέων ΟὙΠ1]]. 

Αἴεκχ. νοὶ. ἴ. ρβτῖ. ἴϊ. ρ.. 314. (ΟΕ, ἵν. 1οϑ7. εἴ 1.) εμέ ἦογα (ιβεν' πιοπι- 

ἐς Ἡΐϊετοθ. ἐπὶ τῶν ὀρέων] α Ευΐεῦ. Ομιγίοίξ. Ὑπεοάοτεῖ. θα. οἶξ, 

ὡς πόδες} οἱ ποδὲς 22. (26. ςοττ. δὉ 4]. πι.) Ευΐεῦ. Οβιγίοῖ. ὙΒεο- 

ἀοτεῖ. 1. οἷϊ. ὼς ό2, 90. Λε ρεάε: Ηϊετοηῃ. ὡς πόδες---εἰρήνης} 

κα οὐπὶ ἱπιεγπηεά. Ὀϊάγπι. ἀε Τιη. Ρ. 300. εὐαγ[ελιζομένου] ευαγίε- 

λιζομενοι 87, τού. ΟοπΠΊΡΙ. εὐαγ[ελιδομένου---ἀγαϑὰ} τῶν εὐαγίε- 

λιζομένων ὠγαϑαὰ ἢ τῶν εὐωγίελιζομένων εἰρήνην Ἑυΐεδ. 1. οἷς, (ΟΕ. 

Πέπι. Ενδηρ. Ρ. 394.) τῶν εὐαγίελιζομένων εἰρήνην τῶν εὐαγίελιζο- 

μένων τὰ ὠγαϑὰ Οἰνγίοίε. ἰος. οἶς. ἢς, ἔπε τῶ, ὙΠεοάοτεῖ. ἰοο. οἷξ, 

ἀκοὴν εἰρήνης ἀκδειν εἰρηνης 91. τ’ εὐαγ[ελιζόμενος ἀγαϑὰ} εὑ- 

αγίελιζομενον αγαϑα 25, 36, 48, ς1, 62, 9ο, 144, 308. ὡς εὐυαγῖε- 

λιφομενε αἀγαϑα 86, 87, 91;97, 147. 228, 233, 302, 3ος, 309. (ΤΟΠΗΡΪ. 

ευσπροϊίκιαπίες όοπα Ἡϊετοη. ὅτι ἀκωςὴν ποιήσω] οτι ακεξςην ποιήσει 

62. ΔΙά, οτι ακξρον ποιήσω 100, 302. λότι 3098. λέγων, Σιὼν] 

λεγὼν τῇ Σιὼν 22, 46, 48, ςι, 62, 86, 90, 93) 144, 398. (Αἴεχ. οὐτὴ 

τῇ 10 Χ ἰπ ομιαγδέϊ. τηΐποσε) βασιλεύσει] βασιλενει τοῦ. 
Θεός] ὁ Θεος σου 22, οἵ, 97. 399. Ομ. 
62, 90, 93» 104, 144, 208. ἐν σοὶ ὁ Θεός σου ϑῖαν. Οἰἶτορ. 

ΝΠ. Ὅτι φωνὴ] κα οτι 229 48, ςἴ,) 87, 9ο, οἵ9 93, 97» 104» 100, 

144, 228, 302, 2ος, 308, 299. Οοπιρ. Ὅτι φωνὴ τῶν φυλασσ. σε) 
ἤδοχ εὠβοαίοηείμηι τὸ Ἡϊεοη. τῶν φυλασσόντων σε] α τῶν 22, 93. 

εὐφρανθήσονται} εὐφρανϑήσεται ΑἸά. ὅτι ὀφϑαλμο)] οτι οφϑαλμοις 

« 3 Υ͂ 

ὅτι ἐγὼ 

ὁ λαλῶν] Ργϑηλτῖ. αὐτός 

ς 
σδο 

ςι, (62. υἱ ν]ἀεῖυγ) 90, 93, 144. 308. Εὐήεῦ. Ῥεπι. ἔνδῃρ. Ρ. 303. ᾿ 
ὅτι ὀφθαλμὸς ΑΙά. ὄψονται] οψωνται 62. ἥνικα ἄν ἐλεήσῃ] ἡνικα 
εῶν ἐλεησὴ ΧΙ], 40. ἥνικα ὧν ἐλεήσει ΑΙεχ. ' 

᾿ ΙΧ. ἅμα τὰ ἔρημα] δια τὰ ἐρημα 90. 1447).308. ἅμα τὰ 
ἔρημα Ἱερουσαλὴμ] ἅμα Ἱερουσαλὴμ ὠγαλλίασιν 13 Οοὐΐςε8 ϑ8εῖ- 
εἰ. ἅμα Ἱερουσαλὴμ σωτηρίων 7 Οοάϊςε5 ϑεγρὶϊ, ουπὶ Ασα. Ἐά, 
τὰ ἔρημα---ἐῤῥύσατο͵] κα οἴπὶ ἱπιετπηθά. 93. αὐτὴν] τὸν λαον αὐτὰ 
22, 16, 48, ό“, (86. πιᾶγρ.) οο, τ44» 147. το8, 233, 3208. (Αἰεχ. (Ὁ 

σε ὁ Θεὸς σα 26,48, ς1, 

δὲ συνήσει ὃ «ταῖς μου, καὶ ὑψωθήσεται, καὶ δοξασθήσεται 

ὅτως ἀδοξήσει ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σε, 

Χ ἰπ εδαγδᾶϊ. πιίπογε.) 81αν. Μοίᾳ. τὸν λαὸν αὐτῆς ς1- Ἱερασα- 

λήμ] ργαεπηῖτε, τὴν 22, 36, 41, 48, 51; 62, 90, 144) 147, 333- αὖ- 

τῆν. Οεορ. 
. 

Χ. Καὶ ἐποκαλύψει Κύριος] κα καὶ 22,36, 48, ς΄, 62, 93. Οοπρὶί. 

αποκαλυψαι Ἰζνριος 87, 91» 97. 228, 300. 

208. καὶ ἀποχαλυψαι Κυριος το4. Βευεϊαὐὶ! Τονπίπες Ἡ]εγοη. 

ρι0951] Κύριος ὁ Θεὸς Ευΐερ. Τεπ]. Ἐνδηρ. Ρ. 30ς. 

αποκωλυπήει Ἰζυριος 90, 
Κύ- 

Ἁ ε! 2 Ὁ 

τὸν ἅγιόν αὐτϑ} 

αὐτὰ τον αγίον ΧΙ, 222 26, 26, 41, 62, 86, 9ο, τού, 147, 233» 408. 

ἐγώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν] ἐναντίον τσῶν- 

τῶν τῶν εϑνων 86. καὶ ὄψονται] και οψεται 22, 36, 41, 48, ξ1, 62, 

90, 144) 147. 308. καὶ ὄψονται δίς. τἀ ἔπ. οοπ1.} ὅτι ὄψεται πᾶσα 

σὰρξ τὸ σωτήριον τῷ Θεξ ἡμῶν. ὙΜοοάοτεῖ. ἷν. 77. (ΟΕ [χις. 11. 6.) 

πάντα ἄκρα] ταντὰ τὰ ἀκρὰ ΧΙ], 46, 41, 49, 51, 62, 86, 90, 97» 

τού, 144, 147, 198, 308. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Ευΐζεῦ. 1. εἴ. τὰ αἀκρᾶ 

τος, 30:, 3ος. ταντα εϑνη 430. δ[ᾶν. Οἴἶτορ. στάντα τὰ εϑνη 306. 

πάντα τὰ ἴϑνη καὶ τὰ ὥκρα Τυδίη. Μ. Ἰ. οἷξ, τὴν παρὰ τὰ Θεὰ 

ἡμῶν] κημὼν 26, 49, τού, τοϑ, 306. παρὰ Θες ἡμῶν (τεϊ!υὶϑ ομι 15) 

147. κτϑ 233. διαῦεῖ ἡμῶν ἴῃ οδαγαέϊ. πιΐπογε ΑΙεχ. 

Αἰεχ. [υἱη. Μ. Ρ. τότ. 

ΧΙ. ᾿Απόςητε, ἀπόςητε!] ἴεπιεῖ ἰάπίυπι 93. ὠπόςητε Τυδίῖη, 

Μ. 1. εἰ. ἐξέλϑατε--ἅψησϑε] ἐξέλϑετε ἐκ μέσου αὐτῶν, καὶ ἀφορί- 

σϑητε; καὶ ἀκαϑάρτε μὴ ἅπ]εσϑε. ΒΑΠΙ. Μ. ἰϊ. 646, 6ὅ49ς. ἐξέλθατε 

ἐκεῖϑεν] εξελϑετε ἐκειϑεν χό, 36, 41, 48, 51, 87, 90, 91) 97» 104.) 109, 

144, 228, 233) 302, 306, 308, 309. Οοιρὶ. ΑΙά. 7υ. Μ. ἰος. οἱξ, 

μὴ ἅψησϑε!] μὴ απίεσϑε ΧΙ, 22, 26, 36, 41» 48, 49, 51» ό:, 86, 87, 

οο, 97, 1σό, (109, 302. οΟΥγ. ἴπ ΠΊΔΓΡ. ἀπ ]ησϑὲ) 144, 147. 108, 233» 

230, 3ος, 306, 208. Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ομγίοί.. χὶ. γ48. ΤΓΒεοάοτεῖ. 111. 

221. ἐξέλϑετε] ἐξελϑατε τοό. ΑἸεχ. Ὀἷδ [οῆρι. ΟὙη]!, ΑἸεχ. νοὶ]. 1.. 

Ραζῖ. ἴϊ. Ρ. 354. ((. νοὶ. '. Ῥατῖ. 11. Ρ. 424.) ἐκ μέσε αὐτῆς] εκ με- 

σου αὐτων 22, 36, 48, ξ1, 93» 1449 228, 308. Ατδη. 1. 310. ΟἸγίοί. 

;. 462. Ογτῖ}!. ΑΙεχ. Ὑτβεοάοτεῖ. 1. οἶς, ἐκ μέσα αὐτῷ Οοπιρὶ. ἀἄφο- 

ρίσϑητε! ρτγαρπιῖτ. καὶ Χ1, (22. ΤὈΡΓὰ 115.) Δίβδη. Ογηι!!. Αἴεχ. Ἰ. 

εἶ. καὶ ὠφορίσϑητε λέγει Κύριος ΟΠτγγίοίς. ΤΓὨἨεοάοτεῖ. 1. εἴ. οἱ 

φέροντες] οἱ αἰροντὲς 147. 233-. Κυρί5} τῇ Κυρίε Οοπιρί. 

ΧΙΙ. ἐξελεύσεσϑε ἐδὲ φυγῇ! α 7υ πη. Μ. 1. εἶ. ἐδὲ φυγῇ πορεύ- 

σεσϑε] κε φυγὴ τορένεσϑὲ Χ]], 87, 91) 975) 104. (228. οοττ. τ ἴπ 

Ἐὰ) «προπορεύσεται γὰρ τρότερος] τορευσεται γὰρ τῦροτερος (ΧΙ. 

τηᾶγρ. αἱ ἴῃ ΕΑ.) 22, 48, ςτ, (62. υἱ νἰάετυτ) 86, φο, 93, τού, 147, 

198, 233. 239, 308. ΑΙεχ. τροπορευσετῶι πρότερον γῶβ 26. τρο- 

πορευσεται γὰρ τροτερον 228. τροπορ. γῶρ τορότερ. ὑμῶν] τορεύσε- 

ται γὰρ πρὸ προσώπε ὑμῶν Τυϊη. Μ. 1. οἰξ. ὑμῶν Κύριος] ΣΝ 

ὑπερ 36. ὑμῶν ὁ Κυριος ὁ2Φ. καὶ ὁ ἐπισυνάγων ὑμᾶς] και ὁ συναγων 

ἡμᾶς ΧΠ. κὁ 22,91.07» 104, 228,.300. Οοπιρί. αυμᾶς 23. καὶ 

ὃ συναγωνυμᾶς 41... Θεὸς Ἰσραήλ] Κυριος ὃ Θεὸς Ισραηλ ΧΙ], 26, 

26, 49, 86. τοῦ, τ98, 3ο6. ΑἸεχ. {ιΠ|π. Μ. Ιου. οἶς. δῖαν. ἤς, ἤης 

δ, 239. ργαπηίι. ὁ 22, 48, ς1, 62, 90, 104, 144, 228, 208, 300. 

(οὶ. 

ΧΙΠ. καὶ ὑψωθήσεται) α καὶ 86. καὶ δοξασϑήσεται] -ἰ- και 

μετεωρισϑησεται 22, 23, 36, 48, 51) 62, 87) 90, 91»93. 97.) 104) τού, 

1ο0» 144) 147, 228, 233, 239, 302) 306) 406, 208, 300. (πρὶ. ΑΙά.. 

(ΑἸεχκ. ὧδ κέ ἴπ οδαγαᾶς. τηϊηογε.) Οὐρεη. 1. 360. ΟἸγίοί. 1]. ςό2. 

(Ῥιοοορ. ἴῃ αι. Ν!ς. ἴοπν. 13. Ρ. 6. 1ςγ. μεταιωρισϑήσεται.) ΟΘεοΓρ. 

ὰ εἰογαὀίίεν Ἡϊετοῦ. 

ΧΙΝ. ἐπὶ σὶ πολλοὶ] πολλοι ἐπὶ σε 22, 36, 48, 62, 90, 935 144». 

6. 

14. 



ΗἩΣΑΊΙΑ Σ. 

κεφ. 111. 
15. χαὶ ἡ δόξα σὲ ἀπὸ υἱῶν ἀνϑρώπων. Οὕτω ϑαυμάσονται ἔϑγη πολλὰ ἐπ᾽ αὐτῷ, χαὶ συνέξεσι βα- 

σιλεῖς τὸ ςύμα αὐτῶγ" ὅτι οἷφ ὃχ ἀγηγγέλη περὶ αὖτ, ὄψονται, χαὶ οἱ ὃχ ἀκηχόασι, συγήσασι. 
ΚΕΦ. 

ΓΠ|. 

Ι. 2. 

τῶι 

᾿Οἥήρεη. ἢ. ςς 2. Αἴμδη, 1. 710. ΟὙτῖ]}. ΑἸεχ. 1. οἷς. Ασπῃ, τ. Ασπη. ἘΔ. 

’ 9 » ρ 3 ἰωὴ ες »" Νε ΄ δ 3 ᾽ 

ΚΎΡΙΕ. τίς ἐπίςξευσε τῇ ἀχοῇ ἥμων; χαὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίγι ἀπεκαλύφθη; ᾿Ανηγ[είλαμεν 

ὡς παιδίον ἐγαντίον αὐτϑ, ὡς δίζα ἐν γῇ διψώση" ἐχ ἔςιν εἶδος αὐτῷ, ἐδὲ δόξα" καὶ εἴδομεν αὐ- 

τὸν, χαὶ ὃχ εἶχεν εἶδος ἐδὲ χάλλος" »“Ὸ »ἬἌ᾽ 2 'ρω ρῸ 

᾿Αλλὰ τὸ εἶδος αὐτϑ ἄτιμον, καὶ ἐχλεῖπον παρὰ τὰς υἱὰς τῶν 

ἀγϑρώπων' ἄγϑρωπος ἐν πληγῆ ὧν, καὶ εἰδὼς φέρειν μαλακίαν, ὅτι ἀπέςραπ]αι τὸ πρόσωπον αὖ- 
τϑ, ἡτιμάσϑη, χαὶ οὐχ ἐλογίσθη. οὗ Ν ς 7 ε “ ,. Ν ΝνΝ εν δ ον 

ὑτος τας ἁμαρτίας ἡμὼν φέρει, καὶ περί ἡμῶν ὀδυνᾶται, 

χαὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεϑα. αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ, καὶ ἐν πσληγῇ, χαὶ ἐν χαχώσει. Αὐτὸς δὲ ἐτραυ- 
΄΄ Ν᾿ ς΄ ΄ ε “ . 9 π: " Ἂν 

ματίσϑη διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, χαὶ μεμαλάχιςαι διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, ππαιδεία εἰρήνης ἡμῶν 
2. 3 Ξ2.νΝ “" ΄ 3 δ ς ὦ »,; 
ἐπ αὐτὸν, τῷ μώλωπι αὐτὰ ἡμεῖς ἰάϑημεν. Πάντες ὡς πρόδατα ἐπλανήϑημεν' ἄνθρωπος τῇ 
ς«-ἢ»"- 32. Ὁ 2) ᾿ν, ᾽ ρ ε ἰδ 

ὁδῷ αὐτϑ ἐπλαγήσϑη" καὶ Κύριος παρέδωχεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμων, Καὶ αὐτὸς διὰ τὸ χεχα- 

χῶσϑαι οὐχ ἀνοίγει τὸ εόμα αὐτϑ" ὡς πρόξατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχϑη, χαὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ 

χείροντος ἄφωνος, ὅτως εἰχ ἀνοίγει τὸ φόμα. 

εἰς ϑάνγατον. 

147, 233, 308. ΤυΠπη. Μ. 1. εἴ, ἀπὸ τῶν ὠνθρώπων) , των ΧΙ], 
22, 26, 41, 48, 49, ς1, 6ό2,) 86, 90, 93» τού, 147, 108, 233» 302, 2306, 

408. Αἰεχ. Οὐφεη. 1. 369ς.Ύ τὸ εἶδός σου] καὶ σου Τυδίη. Μ. 1. οἷϊ. 
Θεό. καὶ ἡ δόξα σε] καὶ ἡ δεξιά σε ΑἸά. ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων] 
απὸ τῶν ανϑρωπων 11], Χ1Ι, 46. Οἡξεη. 1. εἶϊ, απὸ τῶν νιων τῶν ἀν- 

ϑρωπὼν 22, 36, 48, ςτ, ὅ2, 90, 93, τοῦ, 144, 147. ἔς, ἤπε τῶν {6- 
οη6ο, 49, 3908. ἔς, πε τῶν ργΐπηο, 86, 198. , υἱῶν το9. κα Γυ{ἴπ. 
Μ. 1. εἰς. ; 

ΧΝν. Οὕτω ϑαυμάσονται) ὅτω ϑαμμασϑήσονται Τυη. Μ. 1. εἶτ. 
(ΟΕ ν. 73,390.) ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐν αυτω 239, 3.06. καὶ συνέζεσι) 
καὶ συναζεσι 320ος. τορὶ αὐτῷΒ}] περὶ αὐτῶν Οοπιρί, συνήσεσι] 
“Ἔ σου 144. 

Ι. τίνι] ργϑτηῖῖ. ἐπὶ (Ὁ δζ ἴῃ ομαγαᾶ. ταΐϊποσο ΑἸδχ. 
11. ᾿Ανηγίείλαμεν--- διψώσῃ] καὶ ἀναξήσεται ὡς ϑηλάζον ἐνώπιον 

αὐτῷ καὶ ὡς ῥίζα ἐν γῇ διψώσῃ Ἐυΐεῦ. Πεπι. Ενδηρ. Ρ. 97... ὡς 

παιδίον ἐναντίον αὐτὰ ἐναντιον αὐτῇ ὡς παιδιον ΧΙ], 22, 26, 48, 86, 

93. 144, 147, 108, 233, 306, 3208. Αἰεχ. ΤυΠιη. Μ. Ρ. τό4. (( . Ρ. 
73, 74) 221.) ὥς, πῇ ὡς τεδιον, 26, (62. υἱ νἱἀοῖυγ) οο, 1οό. ὡς 
σεδιον ἐναντίον αὐτὰ (ξ 1. εχ (οῖτ.) 87, 97) 109, 302, 309. ἐνώπιον 

“4ἉΦ-ς “ΦἼἋΥ 

αὐτῷ ὡς παιδίον Ευΐερ. Πεπ). Ενδηρ. Ρ. 98. ἐναντίον αὐτῷ] ἐνώπιον 
αὐτῷ (εἴ ροηΐξ Παϊΐπι ροίξ ἀνηγίείλαμεν) ΟΥΤ]]. ΑἸεχ. ν. 3)7ς. οὐκ 
ἔξιν εἶδος αὐτῷ] οὐχ εςὶν αὐτὼ εἰδος Χ]1Π. καὶ εἴδομεν αὐτὸν] α και 

22, 36, ξ1, 93. ιϑομεν αὐτὸν 48. καὶ εἰδομὲεν αὐτὼ ο΄. καὶ ἴδομεν 
αὐτὸν Οοτηρ!. ΑΙεχ. καὶ οἴδαμεν αὐτὸν ΟΥτῖ!. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ρατί. ἰ, 

Ρ. 40ο. 
111. καὶ ἐκλεῖπον) ἐχλειπὸν τὸ εἰδὸς αὐτῇ 22, 48, 51) 62, 900, 

935 106, 144. 233. 3208. κα χαι 26, 26, 49, 86, 85), 198, 3ο6. (ἸΙεη). 

Ἄοπι. Ερ. ὦ Οοἤπίῃ. 1. δ. τό. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 252. Οήρεη. . ΣΤΙ. 
Β4Π]. Μ.]. τό2. ((Ε 111. 84.) Οτερ. ΝΥ, 111. 438. Ογη]}. ΑἸεχ. νοἱ. :. 
Ρατῖ. '. Ρ. 2ζο. Ὑπεοδοτεῖ, ;, 888. εἴ 4]. εἐχλείπων τὸ εἰδὸς αὐτῷ 147. 
μᾶθεῖ καὶ 'π ομαγαέξ, πιΐποτε Αἰοχ. τυαρὼ τὲς υἱὲς τῶν ἀνθρώπων] 
παρα παντὰς ανϑρωπες (ΧΙ1, 86. πηαγρ. υἱ ἴῃ ΕΑ.) 26, 198, 230, 3ο6. 
ΑΙεχ. ταρὰ ὥάντας τὰς νιες τῶν ανϑρωπων 41, 87, 97, 309. ΑΙά. 

Οεοῖρ. ἤς, πε τους, 91, 104. ΟἸγίοἵς. ΧΙ, 217). λα τοὺς ΟοπΊρΪ. 
ταρὼ τὸ εἶδὸς τῶν ἀν)ρώπων ΟἸεπι. Βοπι. ]. οἶς. ἐν τοληγῇ ὧν] ὧν εν 

πληγή 22, 36, 48,62,90,93, 144)308. καὶ εἰδὼς] χαὶ εἰδος (Ης) 104, 
τού, ὅτι ὠπέςραπαι] ὅτι ὠπίςρεψε Ευΐερ. Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ. 186. 
ὅτι ὠποςρέψας τς Οοάϊΐοεβ ϑεγρὶ. τὸ ττρόσωπον αὐτὰ} - ἀπὸ ὧτι- 
μίας Οτΐρεη. ἢ. 214. 

ΙΝ. Οὗτος] 5τως 62. Αἰεχ. αὐτὸς Ονη]}. ΑἸεχ. ἴοπι. ἱ. ῥραγῖ. 1. 

Ῥ. 98. εἰ ἴῃ (αἵ. Νῖς. ἴοπ. ἴ. Ρ. 642. (ΟΕ, νοὶ]. ἷ. ρατί. 1. Ρ. 100, εἴ 41.) 
Οὗτος---ὀδυνῶται] αὐτὸς τὰς «ἀσϑενείας ἡμῶν ἔλαδε, καὶ τὰς νόσες 

ἐδάςασεν Βα]. Μ. 1ϊ..4.γ)γ4.. ὅτος τὰς ἁμαρνίας ἡμῶν ἔλαξε, καὶ τὼς 

γόσες ἰδάςασεν ΤἬεοάοτει. 1]. 274. τὰς ὡμαρτίας ἡμῶν] τας ασϑε- 

νειας ἡμῶν (22. εχ (ζοττ.) 93. ΡΙΌΓΟΡ. ἴῃ Ομ. ΝΙς. ἴοπι. ἣι Ῥ. 533. τὰς 

μαλακιας ἡμῶν 48, ξ΄, ό2, οο, 308. τῶς ἀνομίας ἡμῶν Οήρεη. Ι. 
οἷς, Ἐυΐεῦ. Τεπι. Ἐνδηρ. Ρ. τοϑ. ΤἬἨροάδοτεῖ. ἷν. ᾿295. καὶ περὶ 

᾿ς σεται Ὠιάγτῃ. ἀς Ἴ η. 1]. οἰϊ. 

Ἔν τῇ ταπεινώσει ἡ χρίσις αὐτῷ ἤρϑη, τὴν γενεὰν 

αὐτὰ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὖτ, ἀπὸ τῶν ἀγομιῶν τ λαξ μου ἤχϑη. 

Καὶ δώσω τὰς “πονηρὸς ἀγτὶ τῆς ταφῆς αὐτᾶ, χαὶ τὰς πιλεσίες ἀντὶ τῇ ϑαγάτου 

ἡμῶν] καὶ νπὲρ ἡμῶν 147. Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἶς, καὶ τῶ περὶ ἡμῶν ΤΉΘο- 
ἀοτεῖ. '. 222. αὐτὸν εἶναι] τ. 87, 91, 97, 1ο4, 228, 309. ΟΟπηΡΪ. 
καὶ ἐν πληγῇ] -“ ὑπὸ Θες 23,62, 87, 91, τού, 228, 2099. (πρὶ. ΑἸά. 
(ΔΙεχ. [0 κὰκ ἰπ οδιαγαέξ. πηΐποσα) καὶ πληγὴ υπὸ Θεξ 97. 

Ψ. Αὐτὸς δὲ] ὅτος δὲ Τυδίη. Μ.]. εἶ. διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν] 

δια τας ἀνομίας ἡμῶν 111, ΧΙ], 22, 46, 26,48, 40, ςι, 62, 90, 93» 
τοῦ, 144) 147, 198, 233, 406, 2ο8. Οτίρεη. ]. εἶς. Τεοάοτεῖ, ἢ]. 5ός. 

ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ΟΠ. ΑΙεχ. νοΐ. 1, ρματί. ἷ. Ρ. το. καὶ 
μεμαλάκιςαι διὰ τὰς ὠνομίας ἡμῶν] , Οήρεη. 1. εἶ. μεμαλάκι- 
σαι] ἐμαλαχίσϑη ΑἸεχ. διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν] δια τας ἀμαρτιας 
μῶν 1Π1, ΧΙ], 22, 2ό, 26, 48, 49, ςτ) 62, 90, 1Ιού, 144, 147. 198, 

233, 306, 208. Ὑβεοάοτεῖ. 1. εἶς, ((Ε 11|.. 1318.) εἰρήνης ἡμῶν] εε- 
ρηνῆς ἡμῖν 41, 87, 91, 97, 228, 309. Οοπιρί. ΑἸ4ά. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ 
ἄντων 228. 

ΟΒιψίοί, 1. ς63. 111. 18. 
ΥΙ. ἄνϑρωπος--ἰπλανήϑη] α Οὐ] ἰητετπηιοά. Ευίεῦ. Ῥεη). Ενδησ. 

Ρ. 98. ἄνϑρωπος τῇ ὁδῷ αὐτῷ] ἕ ἕκαφος τῇ ὁδῷ αὐτῇ Ογήϊ!. ΑΙεχ. 
ἷν. το43. ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν] ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ΟἸεπι. 
σπι. 1. οἶδ, νη ρίεγ ἱπιφα α!ος ποῖγας Ἡΐϊετοθ. διὰ τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν ϑίαν. 

ΥἼ1. οὐκ ὠνοίγει} ουκ ἀνοιγὴ 625) 147. οὐκ ἤνοιξεν Οοἴρί. τὸ 
σύόμα αὐτῷ}, αντε ΧΙ], 23, 49, 109, τοϑ, 3ος. διδεῖ αὐτῇ ἴῃ οἰιᾶγ. 
πηΐποτε Αἰεχ. ἐπὶ σφαγὴν ἤχϑη]} α ἼΧΘ ΟἹ. 
τος] -᾿ αὐτὸν ΧΙ], 26, 36, 41, 40, 86, 90, 93, 144, 147», 108, 230, 
402, 304.) 309. Αἴδδη. ἱ. ὅι. Οτερ. ΝΥΩ͂, 1ῃ,.283. ΟΒγγίοίς, 11]. 17. 

ἔναντι τῇ χείροντος αὐτὸν 23, 51. 
ἐνᾶντιον τὰ χείραντος αὐτο τϑδ; (233. ΠΙΆΓ: κϑίροντος.) 306. ΑΙεχ. 

ἐνώντιον τῇ χείραντος 108. ἔμπροσϑεν τὸ κείροντος Ο(οπηρὶ. ἐνώπιον 

τὰ χείραντος αὐτὸν Οτίρεη. ἷν. 12. ἅὅτως οὐκ ἀνοίγει} «τῶς οὐκ 
ανοιγὴ ὅ2. τὸς οὐκ ἀνοίγει 104. 147. οὐκ ἤνοιξεν Οοπιρ. τὸ 
ςσόμα υἱκ.} -Ἑ αὐτῷ ΧΙ], 23, 41, 48, ςτ, 62, 86, 87, 90, 91, 93» 97; 
τού, 109, 144. 147. 198, 228, 233, 230, 302, 30, 208, 200. (ὐοπΊρΙ. 

ΑΙά. ΑἸοχ. ]Τυπίπ, Μ. ν. τό. (ζῇ. ἢ. 480.) 
ΨΙ11. Ἐν τῇ ταπεινώσει] -ἰ αὐτὰ 22, 46, 48, 51, 86, 9ο, 144: 

147, 228, 233. Τυη. Μ. 1. οἷν α τῇ Οοιαρί. ἡ κρίσις αὐτῷ] αυ- 
τ ἡ κρισις τοό. τὴν γενεῶν αὐτ} τὴν δὲ γενεαν αὐτε 26, 41, 93, 
τού, τος, 147, 230; 306, 309. [υπ. Μ. 1. οἷς, ΘΙάγπι. ἀε Τηῃ. Ρ. 
26. Ογπ1}}. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ραττ. ἰϊ. Ρ. 188. τίς διηγήσεται] τίς ἐξηγή- 

ἀπὸ τῆς γ}9} ἄπο τῆς ζωης 22. ἢἣ 

ζωὴ αὐτῷ] , ἡ ζωη 22. ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν] ἐκ τῶν ὡμαρτίων ΟΒεγΙ- 
οἵϊ. "1. 18. (Οὗ, κ. 3.3.) ἤχϑη εἰς ϑάνατον] ἡκχεε εἰς ϑανατον 62, 
90, 144, 147, 233. ΟἸειη. Κοπι. [υΠῖη. Μ. 1. εἰς, ΟΒγίοίς. Ηἱ, 18. εἴ 

αἱ. κεἰς 86. 

ΙΧ. καὶ τὲς τλεσίες --ϑανάτου αὖτ} α ουτη ἱπίεγπηοα, (εὐϊοτῖρι. 
ΣΠΆΓΡ. 8 Ῥυΐπιὰ τῇ. ) 22. ὅτι ἀνομίαν] οτι ἀμαρτιᾶν 41. Ομιγίο, ϊ. 

ςό3. αὐτὸς γὰρ ἁμαρτίαν Ἑυίεῦ. Τ)επι. Ἔνδηρ. Ρ.36. ὅτι ἀνομίαν 

δες. 84 ἔῃ. οοπ|.} α τος, 302, 3ος. . ἀνομίαν ἐκ ἐποίησεν] αμαρτιαν 

οὐκ εποιήσεν 41. Βαῆ]. Μ. 11. ς47. δένεζ. ἴῃ δῖ. Νῖσ. τοπλ. ἷ- Ρ. 837. 

ἐδὲ δόλον] εδὲ ευρεϑὴ δολος ΧΙ], (22. εχ οοττ.) 26, ὡ 417 494 51. 86, 

ἡμεῖς ἰάϑημεν) ἡμεῖς τιάντες ἰώϑημεν Αἴμδη, ἰ1. 182. 

» ’ “Ὅ ’᾽ 

ἐψνᾶντιον τὸ Ἀεῖρον- Ξ 

ἐναντι τὰ κείραντος αὐτὸν 62... 



ΗΣ 

ρ ' ἢ 
Ὶ 393. “4 

αὐτῶ. ὅτι ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν, 

αὐτὸν τῆς τ᾽ληγηζ᾽ 
΄ } ρ 

λεται Ἰυριος Αφελειν 
ΜᾺ εν ΄ ρ ν“ ᾿ν ε 

σει, διχαίωσαι δίκαιον εὖ δαλεύοντα πολλοῖς, χα! τὰς ἀμᾶξτι 

χαὶ τῶν ἰσχυρὼν μεριεί σχυλᾶ" 
Ν 2 ε 

δ᾿ 3 Κ΄ 

χαὶ αὐτὸς ἁμαρτίας ππολλὼων ανήνεγΧΕ, αὐτὸς ᾿χληρονομήσει πολλὲς, 

ψυχὴ αὐτϑ, καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη, 

ἀνομίας αὐτῶν παρεδόνϑη. 

ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΙ ςεῖρα ἡ οὐ τίκτεσα, ῥῆξον καὶ 

ἐρήμου, μᾶλλον ἢ τῆς ἐχέσης τὸν ἄνδρα" εἶπε γὰρ 

ἐδὲ δόλον ἐν τῷ ςόματι αὖτβ' 
»Ὸδ ς 

ε ρ ἐ 4 7 

ἐὰν δωτε περὶ ἁμαρτίας, ὴ Ψυχ
ὴ ὑμῶν ὄψεται σπερμᾶ 

ἀπὸ τῷ πόνε τῆς ψυχῆς αὐτξ, δεῖξαι 

ΑΙΑΣ. 
ΚΕΦ, 11Π. 

Καὶ Κύριος βόλεται χαϑαρίσαι 
4 »" ΄ 

μακχρόδιον' Χαὶ β8- 

αὐτῷ φῶς, καὶ πλάσαι τῇ συνέ- 
᾽ὔ’ ᾿ 3 Ὁ 5. ἈΝ 3 ’΄ ; ρὸ 

ας αὕτων αὐτος ἀνοίσε!. Δνᾶτδτο 

ἀνθ᾽ ὧν ππαρεδόϑη εἰς ϑάνατον ἢ 
ς΄, ἈΝ, "Ὰ, 

χαὶ διὰ τὰς 

, 

͵ ε 95 37 τς Ψ Ν ᾿ς ΄ ρ 

βόησον ἡ ἐκ ὠδίνεσα, ὅτι πολλαὶ τὰ τέχνα τῆς 

Κύριος, Πλάτυνον τὸν τόπον τῆς σχηνῆς σου, 

ρὋ ΟῚ βῷ ρ , 
7 ’ὔ’ -ς ς΄ ’ 

χαὶ τῶν αὐλαιῶν σου, πῆξον, μῆ φείση, μᾶχρυνον τὰ σχοινίσματά σου, χαὶ τὰς «πασσάλδς σου 

Ν 

χατίσχυσον, Ἔτι εἰς τὰ δεξιὰ καὶ τὰ 

σε!ι, χαὶ “πόλεις ἠρημωμένας χατοικιεῖς. 

δίσϑης, ὅτι αἰσχύνην αἰώνιον ἐπιλήσῃ, 

Κύριος ὁ ποιῶν σε; Κύριος σαξαὼν ὕνομα αὐτῳ" 
ρ, ρ. ᾿ 2 ε ῥὰ ΄ 

τῇ γῇ χληϑήσεται. Οὐχ, ὡς γυναιχα χκαταλελειμμένην 

ὡς γυναῖκα ἐκ γεότητος μεμισημένην, εἶπεν ὁ Θεός σου. 

ἐλέες μεγάλου ἐλεήσω σε. 
3 ᾽;ὔ 2 ’ὔ’ὔ ἐν ς  ς- ΄ὔ ͵’ ΄’΄ 

αἰωνίῳ ἐλεήσω σε, εἰπεν ὁ βυσᾶμέενος σε Κυρίος 
ο 

ἊΜ 5. Ὁ 52 “ ͵ 2. 4“ 

χαϑότι ὥμοσα αὐτῷ ἐν τῷ χρόνῳ ἐχείνῳ, 

90, 91» (93. υἱ νἰἀοῖυγ) το 4, 1ού, 1445 147: 198, 228, 233» 239, 4ο6, 

408. Αἰεχ. ΟἸεπι. οπι. ΕΥΜΕΡ. Ομγίοῖ. 1. οἶς, Αἴμδη. ἱ. 61. Βαῇϊ. 

Μ.Ὶ. εἰς. ϑενόγ, ἴῃ Οαξ. ΝΊς. 1. οἷε. (Ὁ Ε, τοπι. 1. Ρ.. 784.) Ὑπιεοάοτεῖ. 

, 252. εἴ αἱ. 8δὲ δολος 87,97. Οοπιρί. εδὲ δολος εὐρεϑη 300. καὶ 

ἐχ, εὐρέϑη δόλος Τυδὶπ Μ. 1. οἷξ, 

Χ. Καὶ Κύριος βόλεται) καὶ Κυριος βελενεται 30ς. 

αὖτ. τ. πληγ.] πιμπάατε εμπὶ α ῥίαρα : Ἠϊέτοη. τῆς σληγῆς] απὸ 

τῆς πληγης (22. υἱ νἱἰἀετυτ) 26. 41, 48, 40. 51. 62) 90; 93» τού, 1479 

108, 233, 306, 308. ΑἸεχ. ΟΠ γίοίξ. . ςό4. (ΟΕ, κ. 34.) ταῖς πλη- 

γαῖς ΟἸεπι. Άοπι. 1. εἶ, ἐᾶν δῶτε] ἐὼν δὼ τοό. ἐῶν δώται ΑἸεχ. 

Τιη. Μ.1. εἷξ. ἡ ψυχὴ ὑμῶν] ἡ ψυχὴ ἡμῶν 43. ΑΙά. τὴν ψυχὴν 

ὑμῶν Οοπιρὶ. Αἰμδη. 1,. 400. Ὑεοάοτεῖ. ν. 1075. ὄψεται σπέρμα) 

ργοτηϊτῖ. καὶ τού. ὕψεσϑε σπέρμα Αἴμπαη. ὙΠεοάοτεῖ. 1. εἶ, καὶ 

βόέλεται] και βελενεται 3ος. καὶ βέλεται Κύριος} -᾿ εν χεῖρι αὐτὰ 

22, 23, 36, 485 ξ1, 62, 87, 900) 91) 93. 975 104» 144» 228, 208, 300. 

Οοιφῖ. ΑἸά. (ΑἸεκ. τι ας ἴῃ Βμαγαξε. πὐΐπογε.) Αἴβδη. Ὑεοάοτεί. 1. 

εἷς. Ασα. τ. πῇ. Ἐά. σούς. 51αν. 

ΧΙ]. ἀπὸ τῷ πόνου τὴς ψυχῆς αὐτῷ τόνον τῆς Ψυχῆς αὐτῷ 

Οοπιρὶ. τὸν πόνον ὠπὸ τῆς ψυχῆς αὐτῇ δάν.. καὶ πλάσαι τῇ συνέσει) 

α Ομγίοί. 1. οἰϊ, δἰ ϑογπιᾶγε ἐπι ρεπείαηι Ἡδετοη. δικαιῶσαι δὶ- 

᾿καιον] ϑικαιως δικαιον 48. καὶ τὰς ὡμαρτίας αὐτῶν] καὶ τὸς ὡμαρ- 

τίας ἡμῶν Τυϊίι. Μ. 1. οἷζ. 

ΧΙ. Διατξτο---τοολλὲς] διωτᾶτο αὐτὸς κυριεύσῃ πσολλῶν ΟΥΠ]]. 

ΔΙεχ. νοΐ. '. ραγῖ. '. Ρ. 127. εἴ 8. καὶ τῶν--- σκῦλα] καὶ τῷ ἰσχυρὰ 

μεριεῖται σχῦλα ΟΒιγίοῖ 1. εἷς. (ΟΕ, ν. τ68. εἰ αἱ.) τοαρεδόση εἰς 

ϑάνατον]) ταρέδωκαν εἰς ϑάνατον Τυϊπ. Μ. Ρ. 73. εὐπεαπιίπαία ἐ ἱπ 

πιο Ηΐεοθ. ἡ ψυχὴ αὐτῷ] τὴν ψυχὴν αὐτῷ Τυδίη. Μ. 1. οἰξ. 

καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις] καὶ μετὰ τῶν ἀνόμων 7 Ἐπ. Μ. 1. οἶς, ἢς, ἤπε 

τῶν, Οοματ, Αροῖϊ. 110. ν. ο. 14, 18. Οἥρεῃ. ἰ. 783. καὶ αὐτὸς ὅζο. 

δὰ ἢῃ. οοιη.} αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν εἴληφε; καὶ τοῖς ὠνόμοις ἐξίλα- 

σεται. ΤυἹΠΠη. Μ,. 1. οἷϊ. 

τού. 

καθαρ. 

{αι καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας} καὶ αὐτὸς ἀνομιᾶς 

ὠνήνεγκε] μυερὶε Ἡϊετοη. καὶ διὼ τος ἀνομίας αὐτῶν] και 

δια τὰς ἀμαρτιας ἄντων 11], (ΧΠΙ. τπᾶγρ. υἱ ἴῃ ΕΑ.) 26, 86, τορ» 144» 

147. 233. ΟἸΙεπι. οπι. 1. οἰϊ, Ἐυΐεῦ. Τεπι. ἔναπρ. Ρ- 100. 

τας ἀμαρτιᾶς ἡμῶν 302, 30ς. 

και δια 

Ι. ῥῆξον καὶ βόησον] -᾿ τερπε Χ]]. τοᾶτρ. (Ὁ 5. -Ὁ καὶ τερπξ 

23, 36, 48, ςτ,) ὅ;, 90, 144, 3208. (ΑἸεχ. (Ὁ δξ ἴῃ οἰαγαῦς. ποΐπογε.) 

α καὶ βοησον 86. ἡ οὐκ ὠδίνεσα} κα 86. “ππολλὼ] τὐλείονα Ἰτεη. 

Ρ. 48. ᾿ 
11. καὶ τῶν αὐλαιῶν σϑΒ] και τὰς δερεις τῶν αυλαιων 22. καὶ τὰς 

δέρρεις τῶν αυλαιων σου 36, 415) 48, 51) 87) 90, 91, 93» 398» 300. ΟΥ- 

ἡ}. ΑΙεχ. νοῖ. 1. ρατῖ, '. Ρ.. 310. ἢς, πἰῇ τῶν αὐλεων, 62, 97. 104, 144. 

ἀριςερὰ ἐχπέτασον' 

Μὴ φοΐξ, ὅτι χατησχύννης, 

καὶ ὄνειδος τῆς χηρείας σου οὐ μὴ μνησϑήση ἔτι. 

Ἐν ϑυμῷ μιχρῷ ἀπέςρεψα 

, 1475 233" 

καὶ τὸ σπέρμα σου ἐϑνη χληρονομή.- 

Ὅτι 
Νε  - ’΄ ΄ ΙΝ Ν 2 Ν ’ 

χαὶ ὁ ῥυσάμενος σέ, αὐτος Θεὸς Ισραῆλ, πασῃ 

ΝΜ 4 ΄ ΙΝ ἰϑὲ ΣΝ 2 35,7 

τὸ πφρόσωπον μοὺ απὸ σᾶ. χαὶ εν ελεει 

᾿Απὸ τῷ ὕδατος τῇ ἐπὶ ΝΝωε τοῦτο μοι ἐς" 

τῇ γῆ μὴ ϑυμωϑήσεσϑαι ἐπὶ σοὶ ἔτι, μηδὲ ἐν ἀπειλή 

147, 428, 233- Οοπερί. ΑἸά, καὶ τὰς ϑέρεις τῶν αὐλέων σου Τυδη. 

Μ. Ρ. τ63. καὶ τῶν αὐλ. σου, τοῆξον εἰ ρεἰϊες αμίαογιπε ἐμοτπι ἤζε 

Ηϊετοη. μαάκρυνον δα. δὰ ἤπῃ. του. α Οὐτ!. ΑἸεχ. 1. οἷ. μάκρ. 

τὰ σχοινίσμι. σου) 2τοίεπείε  )απιεωΐος Ἡ]εγοη. τὰς τπ΄ιυσσάλους σου 

κατίσχυσον) κα σε (ΟΠΙΡΪ. κατίσχυσον τασσάλες σκηνῆς σε Οὐάδχ 

ὉΠῸ5 ΘΕΓΡΊΙ. ᾿ : 

ΠΙ. Ἔτι εἰς] Αἀυπρὶς ετὶ νος. Κατισκυσον (ΟΠ. ῥγξςςά, 90, 

104, 144. 308. καὶ τὰ ὠριςερὼ] καὶ εἰς τὰ ἀριξεθᾶ ΧΙ], 22, 26, 

46, 41, 49. 632, 90, τού, 109, 147. 198, 305, 309. ΑΙοχ. Τυπία. Μ. 

Ι. εἷς. Ευΐεθ. Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ. τοι. ΟὙΠ]}}. ΑἸεχ. ]. ει. ἐκπέτασον) 

Ἑ τας χεῖρας σου 90, 144» 308. κατοικιεῖς] κατοικήσεις ΑΙεχ. 

ΙΝ. ὅτι αἰσχύνην αἰώνιον] ἐπει αισχυνὴν ἀιώνιον 144) 408. ἐπι- 

λήσῃ] ἐπιλυση 93- καὶ ὄνειδος] καὶ το ονειδὸς 41. τῆς χηρείας 

σ8} τὴ χηρεια σε 62. κα τῆς 147, 233. ἃ μὴ μνησϑήσῃ ἔτι] α ετὶ 

ΧΙ], 26, 49, 86, τού, τορ, 198, 302, 305. κα μῆ 22, 36, ςι,) 62, 900, 

μδθεὶ ἔτι ἴπ Ἵδιαγδές. ταΐπογε ΑἸεχ. οὐ μνησϑήση [υ]η. 

Μ. Ἰ. εἰς. 

ν. Ὅτι Κύριος---ὄνομα αὐτῷ] ὅτι Κύριος ἐποίησεν ὄνομα ἑαυτῷ 

Τμπ. Μ. 1. οἷς. ὁ σοιῶν σε] ὃ ποιὼν σοι 14). αὐτὸς Θεὸς] αυ- 

τος ὃ Θεος 1το4. ΟΟπΗΡΙ. αὐτὸς Θεὺς Ἰσραὴλ] Θεος αὑτὸς Ισραηλ 

ΠΙ. ὃ Θεὸς Ισραηλ ὅ2. αντος ὁ Θεος ἱερεσαλημ 91,97, 309. Θεὸς 

ἅγιος Ἰσραὴλ ΑἸεχ. πάσῃ τῇ γ} Θεὸς ττάσης τῆς γῆς ΟΟμπΡΡΙ. 

ΥΙ. Οὐχ, ὡς γυναῖκα] κα οὐχ, Τυῖη. Μ. 1. εἶ. καταλελοιμμέ- 

νην] εγκαταλελειμμενὴν 55) 36, 41) 48, 49, 51» ό;, 86, 90, 93: 147» 

233, 306, 3.08. κέκληκέ σε] ἴγ. το, 302. ὁ Κύριος] α ὁ ΧΙ, 22, 

“ὁ, 36, 48, 40, ςἴ» 62, 90, 91» 93» 97» 194» 106, 100, 144. 147,233. 

402, 3ο6, 3ο8, 309. (οπιρὶ. ΑἸεχ. δ᾽ ὡς γυναῖκα] κα 5δ᾽ 62, 144. 

208. Τυδπίμ. Μ. 1. εἰἴ, ὡς δ᾽ ὡς γυναικα 86. ἐχ, ὡς γυναῖκα (οπλρὶ. 

πεν ὁ Θεός σε] κα 93. Τυδππ. Μ. 1. οἷ. ὁ Θεός σον] α σου 62, 90, 

ο1, 975 104» 144) 228, 3108, 300. ΔΙά. ῥγαπλῖτ, Κυριος 2ο6. 

ΝΙΙ. Χρόνον μικρὸν) Ργφπηῖττ. οὐ 62, 86, ο1») 97» 144: “28, 200. 

ΑἸ4.. οὐ χρονον οὐ μικρον οβ. χρόνον ἕνα ΑτηΊ. 1. 4: Αγ. Ἐά, 

Χρόνον μικρὸν---καὶ] α οὐπὶ ἱπίεγπηοά. 93. κατίλιπόν σε] ἐγκατελι- 

πον χό,9ο. ἐγκατελιποὸν σε 49, 108. καὶ μετ᾽ ἐλέες] και μετ᾽ ελεξ 

22, 26, 48, κ1, 90, 144, 147» 233) 408. καὶ ἐν εἐλεέι 426. κ καὶ τοῦ. 

μεγάλου] μεγαλω 46. 

ΨΠΠ. καὶ ἐν ἐλέες αἰωνίῳ] καὶ εν ελεω αιωνιῶ 22, 48, ςι, 87, 93; 

228. Οοπιρὶ. ἐλαίῳ αἰωνίῳ Ρτοζορ. ἱπ (αΐ. Νίο. ἴοπῃ. ἴ. Ρ. 924. 

ἐλεήσω σε] ἡλεησα σε 56, τοῦ, 3ο6. ΑἸεχ. 

ΙΧ. ᾿Απὸ τῶππμοι ἐςί] ἐπὶ τῷ κατακλυσμῷ τῷ Νῶε ἔσωσά σε. 

Τυπίη. Μ. Ρ. 43.0.5 ᾿Απὸ τῇ ὕδατος] κα τῇ 147» 2332. τατό μοι 

ἐς] ττό μοι ἔςαι (οπηρὶ. ᾿καϑότι ὥμοσα αὐτῷ καθότι ὠμοσᾶ 

αυτη 62. ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ} εν τῳ καιρῳ ἐχεινῳ 22, 46, 48, ςτ, ό2, 

μηδὲ ἐντραπῇς, ὅτι ὠνε!ι- 4 

καὶ ὀλιγόψυχον χέκληκέ σε ὃ Κύριος, δδ᾽ 

Χρόνον μιχρὸν χατέλιπόν σε, χαὶ μετ᾽ 

10. 

11. 

12. 

ΟΦ Ὁ 



ΗΣΑΙΑΣ. 

ΚΕΦ. αν. 
το. σε Τὰ ὕρη μεταςήσεσϑθαι, ἐδ᾽ οἱ βενοί σε μεταξινηϑήσονται" ὅτως δδὲ τὸ παρ᾽ ἐμᾷ σοι ἔλεος 

ἐκλείψει, δὲ ἡ διαϑήχη τῆς εἰρήνης σου οὐ μὴ μεταςῇ" εἶπε γὰρ ἵλεώς σοι Κύριε, Ταπεινὴ χαὶ 
Ἀ ΄ δ ; δὴ »ν ε “2... Ψ, Ν , ΝΙΝ ἌΝ 
ἀχατάςατος οὐ πταρεχλήϑης" ἰδὲ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοι ἀνϑραχαὰ τὸν λίϑον σου, χαὶ τὰ ϑεμέλιά σὰ 

σάπφειρον, Καὶ ϑήσω τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν, χαὶ τὰς πΐλας σου λίϑες χρυφάλλου, χαὶ τὸν 
7  “΄ Ζ΄ 2 ΄ Ν ΄ ν, εΚ Ν “ ν » “Ὁ 5 ᾿ 

περίθολόν σου λίϑες ἐχλεχτάς" Καὶ πάντας τὰς υἱᾶς σου διδαχτὰς Θεδ, χαὶ ἐν “Φολλῆῇ εἰβηνη 

τὰ τέχνα σου. Καὶ ἐν διχαιοσύνῃ οἰκοδομηϑήση" ἀπέχε ἀπὸ ἀδίχα, καὶ οὐ φοξηϑήση, καὶ τρό- 

ΟΣΙ. 

12. 

ΚΕΦ. 

0, 93.» Ιού, 144, 147, 233) 230, 306, 308. Αἴεχ. 

μος ἐκ ἐγΠπεῖ σοι. δὰ προσήλυτοι πτροσελεύσονταί σοι δ᾿ ἐμδ, καὶ “Ταροιχήσεσί σοι, καὶ ἐπὶ 

σὲ χαταφεύξονται. ᾿1Ιδὲ ἐγὼ ἔχτισά σε, ἐχ ὡς χαλχεὺς φυσῶν ἄγϑρακας, χαὶ ἐκφέρων σκεῦος εἰς 
Ν Σ᾽. ΝΆ. 9 9 5». “2 ρ ᾿ " “ "» 32. Ν 7 9 7 
ἔργον" ἐγὼ δὲ ἔχτισά σε, ἐκ εἰς ἀπώλειαν φϑεῖραι. Πᾶν σχεῦος σχευαςὸν ἐπὶ σέ, ἐχ εὐοδώσω' 

Ὰ, ρ Ἁ, 3 4 39 "ς ἊΝ, 3 ’ὔ [4 9. ἃ ε ΄’΄ ε  ΦΨ ξ΄ Ἁγ. 

καὶ πάσα φωνὴ ἀναςήσεται ἐπὶ σὲ εἰς χρίσιν, πσάντας αὐτὰς ἡτ]ήσεις, οἱ δὲ ἔνοχοί σου ἔσονται 
ἐν αὐτῇ" ἔς! χληρονομία τοῖς ϑεραπεύεσι Κύριον" χαὶ ὑμεῖς ἔσεσϑέ μοι δ, λέγει Κύ ἢ ἤρονομ ς ϑὲρ ριον" χαὶ ὑμεῖς ἐσεσϑέ μοι δίκαιοι, λέγει Κύριος. 

ΟἹ διψῶντες ππορεύεσϑε ἐφ᾽ ὕδωρ, χαὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε, χαὶ φά-. 
γετε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἶνον χαὶ ςέαρ. Ἱνατί τιμᾶσϑε ἀργυρίου, χαὶ τὸν μόχϑον ὑμῶν 
οὐκ εἰς «τλησμονῆν; ἀχέσατέ μου, χαὶ φάγεσθε ἀγαθὰ, χαὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ 

ὑμῶν. Προσέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν, χαὶ ἐκαχολεϑήσατε ταῖς ὁδοῖς μου" εἰσαχέσατέ μου, χαὶ ζή- 

99, 93, 144, 147, 333» 308. τῇ Ὑ}} ομνυμὲ τὴ γὴ 147) 233. ἐπὶ 
σοὶ ἔτι] ἐπ᾿ αὐτὴ ετι 22, 36, 48, φι, ό;, 90, 93, 104») 1445) 147, 233» 
308. ετι ἔπι σοι 36. μηδὲ ἐν ὠπειλῆ σου] μηδὲ ἐν ἀποιλη μοὺ 42, 

48, 40» 51, 62) 90, 93» 104, 100, 144. 147, 233, 302, 30ς. 
Χ. Τὰ ὅρη] -ξ- αὐτῆς 225 36, 48, ς1, 62, 90, 104) 144, 147, 233. 

μεταςήσεσϑαι) μεταςησαι 22, 36, 48, ς1) 90, 93, 144) 147, 233, 308. 
μεταςηναι 64. 

433, 398. ἐδὲ βανοὶ Οοπιρὶ. οἱ δὲ οἱ βενοί σου ΑΙά, 
σονται] καϊακινηϑησονται τορ, 302, 3ος. ἔλεος ἐκλείψει] ἔλεος οὐχ 
ἐχλειψες 22, 36, ξ1, 62, οο, 144,308. ἐδὲ ἡ διαϑήκη] ἡ δὲ διαϑηκη 
χοό. τῆς εἰρήνης σου] τῆς εἰρηνης μου 229 Σ1, 90, ο1, 93, 97» 104, 
1Ορ, 144) 147) 228, 408, 300. Οὐοπρρὶ. ΑἸὰ. οὐ μὴ μετας"] οὐ μὴ 
μεταςαϑὴ 41. κα ὁ μὴ 147,233. εἶπε γὰρ] Ἔ Κυριος ΧΙ], 25, 26, 

49. 51, 62, 86, 90, 93, τού, 1ορ, 144, 147, 108, 228, , 333» 302, 30ς, 

308. ΑΙεχ. εἶπε γὰρ δτο. δὰ ἔπη. ςοπ).] εἶπε Κύριος ἵλεώς εἶμι μετά 
σον. Αἴτῇ. 4. ἱλεώς σοι Κύριε] α Κυριε 22, 426, 36, 48, 40, ς1, 62, 

8ό, 90, 93, 1ού, 1ορ, 144, 147, 108, 228, 243, 302, 30ς5» 306, 898, 

ΑΙεχ. λεὼς σοι Κυριος ΟἹ, 104. Οουρὶ. 
ΧΙ. ἸΤαπεινὴ] ῥγαπηῖτς. ἡ 49) 3906. οὐ ταρεκλήϑης] καὶ οὐ 

παρεκλήϑης 22, 36, 51,93. οὐ παρακληϑηδη 239. ἀφίγπε εοαίοΐα- 
εἰομα Ἡϊΐετοα, ἰδὲ ἐγὼ ἑτοιμώζω σοι] ἰδὲ ἑτοιμάζω ΟἸνγίοίς. νἱ. 480. 
χαὶ τὰ ϑεμέλια σου] καὶ τὰς ϑεμελίες σου Ἑυΐεν. ῬγΞΡ. Ενδηρ. 
Ρ. 64. 

ΧΙΙ. καὶ τὰς τυύλας σου] καὶ τὰς λίϑες σου Οἡρεη. ἱ. γ1ς. (ΟΣ, 

', 7.) λίϑες χρυραλλου] λιϑὲς λιϑὲς χρυγαλλου 87. λιϑας, λι- 
λες κρυγαλλες 97, 228, λιϑὲς χρυγαλλες ΟἹ, 1045) 309. ΟὈὨΡΪ. λι- 
ϑου χρυραλλου τος. λίϑες κρυγάλλας λίϑαες ΑΙ, 

ΧΙἧΠ. Καὶ ταντας---Θεξ] καὶ ἔσονται στάντες διδακτοὶ Θεξ ΒΔΠ]. 

Μ. 1. 322. Τβοοάοτεῖ. ν. τοζο, τοὔόο. (( . [οδι. νἱ. 45.) διδακτοὺς 
ΘεΣ] διϑακτες τὰ Θὲεξ 228. καὶ ἐν ὅζο. δὰ ἤπ. οοπι.} καὶ πολλὴ εἰ- 
βήνη τοῖς τέκνοις σου ΟὐΟμπρὶ. δὲ γπωΐία ρα ἐγὶ! β)ἐἐς ἐμὲς. Ηἱετοι. 
καὶ ἐν πολλῇ εἰβήνῃ]} α ἐν 97» 300. 

ΧΙΝ. οἰκοδομηθήσῃ] κοιμηϑηση 30ος. ἀπέχε ἀπὸ ἀδίκε} ἀπε- 
χϑ απὸ ἀδίκου 62, 147,233. ἀπεέχεσα ἀπὸ ἀδίκου 87, 07, 228. ΑἸά. 
καὶ οὐ φοδηϑήσῃ] καὶ ὁ μη φοξηϑηση (62. ἴοτ. φοδηϑησει) 439. ἐκ 
ἐγίεῖ σοι] α ἐκ (104. δαίοερι. ἄαρτα. Ἰἴπ. ἃ Ρεΐπιὰ τΏ.) τος, 302, 30ζ. 

Χν. προσήλυτοι---δι' ἐμ] προσήλυτοι ἐπὶ σὲ διελεύσονται ΟἸνγί- 
οἵς. νἱ. 23. προσελεύσονται σο!] ττ. Δό. «τροσελευσονται σε 104. 
διελεύσονταί σοι Αἴδιδῃ. 1. 476. Τ᾿ Ββεοάοτεῖ. ν. το238. δὲ᾽ ἐμᾶ, καὶ 
παροικήσεσί σοι] κα 23. Οτρεη. ἵν. 208. καὶ παροικήσεσί σοι] κα 26, 
49, 8ό, 166, 147,» 233. δῖαν. ΟΙἾἶΤΟΡ. κ σοι 90, 104, 144. ΒΑθεῖ ἱπ 

«οδαγαές, πιΐποσε ΑἸεχ. δὲ οοἱοπὶ ἐγμη, πιὶ Ἡϊετοι. παροικήσεσί, [ σοι] 
παροικῆσεσι σε τόρ, 302. καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται] καὶ ἐπὶ σοὶ 
καταφεύξονται ΓΤ άγηι. ἐς ΤΠ. Ρ.91. καὶ σὲ τιποίϑησιν (ἐλπίδα) 
ποιήσασιν 13 Οοάΐοεβ δεγρ. παταφεύξονται) -᾿- ὠεκέν τὸ Θὲδ σα 
τὰ αγιξ ἴσραηλ α6. 

ΧΥῚ. ἔκτισά σε 19} κτιζω σε ΧΙΙ, 2, 46, 36, 48,40, κι, ό;, 86, 
φυσῶν ἄνϑρα- 

μεταχινηϑή- 

γοι. Ιν 

μεταςησασϑαι τοό. μεταςξαϑησεσθαι 3.06. ἐδ᾽ οἱ 
βενοί σου] «δ᾽ οἱ βενοι αὐτῆς 44, 36, 48, τι, 62, φο, 93, 144, 147, 

᾿ εἰς κρίσιν] εἰς τοόλεμον ϑῖδν. ΟἸτορ. 

χας} φυσῶν ἐν πυρι ανϑρακᾶς 22, 23, 36, 41, 48, ς:, 62, (86. πγατρ.) 
87, 90,91,93, 97ν 104, 144; 228, 308, 300: (ΑἸά, υἱ νἸάειυτ.) (ΑἸοεχ. 
οὑπὶ ἐν πυρὶ (Ὁ δὰ ἴῃ οἤλγ. πγΐποσς.). μι ῆαπ: ἐκ ἧπο »γεΐπα: Ἡϊετοη. 
καὶ ἐκφέρων σκεῦος} καὶ ἐχφερων σχευὴ 4:1. ἐγὼ δὲ ἔκτισά σε] καὶ δὲ 
90, 144, 302, 208, 

ΧΥῚ]. Πᾶν σκεῦος σκευαςὸν] ταν σκευος φϑαρτον 111, (ΧΙ]. 
τηδγρ. οἱ ἴῃ ἘΔ.) 2259 26, 36, 48, 49, ςῖ, ὅλ, 8ό, 9ο, 93, τού, 144. 
147..1098,233,) 3.938. ἐπὶ σὲ 1] ἐπι δὲ σε 233. (ΑἸεχ. οἰπὶ δὲ ἰηῖεῦ 
ὑποο5.) ἐπὶ σὲ 1τ"---ὐἰπὶ σὲ 25] α ΑἸϊετιγ. οὐπὶ ἰπιειτηθὰ, 23. οὐκ 
εὐοδώσω] οὐκ εὐδοκησω 111. οὐκ ευοδωϑησεται (Χ]]. τρᾶγρ.) 25, 36. 
41, 48, ςτ, 62. 87, 0Ο, 91, 93») 97» 104, 144. 228, 208, 309. (πρὶ. 
ΑἸεχ. οὐκ εὐυοδωϑησονται τος, 302, 30ς. ποη ῥγοίῥεγαὐίίαγ : Ἡϊετοι. 
ἀναςήσεται ἐπὶ σὲ] ργαπιῖτ. ἢ ΧΙ], ὅ2, 90, 144, τ98, 306, 308. ΑἸεκ. 

πάντας αὐτὲς ἡτ]ήσεις ταᾶν- 
τὰς αὐτὰς ἡϊΐησει 62. οἱ δὲ ἔνοχοί σου] οἱ δὲ ἔνοχοι σοι 6. κα σου 
ό2, 9οο. δὲ ἔνοχοι 306. μαδεῖ ὧδ “ ΑΙεχ. ἔσονται ἐν αὐτῇ] 
ἐσοντᾶι ἐν λυπῇ ὅ2, 147, 233. εσονται ἐπὶ σὲ ἐν αὐτὴ (επι σε ἀεϊεῖ. 

8Ὸ 4]. π|.)} 144. Βαδοῖ Ὁ μ Αἰεχ. ἔρι κληρονομία} ργαεπιτί. αὕτη 
147, 233. ργαπητι. ἰδὲ ϑίαν. Οἷἶτορ. τοῖς ϑέραπ. Κύριον] τοις 3ὲ- 
ραπ. Κυριω 11, τοό. μοι δίκαιοι] καὶ δίκαιοι 62. δὶικαιοσυνὴ δίκαιοι 
306. α μοι Ὠίάγπι. ἀε Τηη. Ρ. 276. 

“: 

1. Οἱ διψῶντες} ῥγϑετηῖε. τὰ δὲ λέγει Κυριος 23. ῥγαπηϊτ. βαὶ 
62, 87» 91, 97, 300. Οομρὶ. καὶ ὅσοι ὑμῶν διψῶντες ϑ8ῖλν. Οἴτορ, 
πορεύεσϑε ἐ ἐφ᾽ ὕϑωρ] χ πορευεσϑὲ 93. Ἔ ζων 147. βαδίσαντες ὅο. 

δὰ ἔπ. ςοη).} βαδίσατε, καὶ ἀγοράσατε, καὶ πίετε, ἄνεν ἀργυρίε. 
ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. )ς. ἀγοράσατε] ἀγοράζετε ΟΒιγίοί (1.33). καὶ 

; φάγετε) και πιετε ΠῚ, (ΧΙ]]. τπᾶγρ. υἱ ἱπ Εά.) 26, 36, 49, 86, τού, 

1ορ, 147, 198, (228. εχ (ςο17.) 233, 239, 302, 30ς, 3.6. καὶ πίεσθε 
23,90. καὶ φαγεσϑε (62. υἱ ν]ἀδἴυγ) 144, 2ο8. Ἐ και πορευεσϑε 
8). Ἴ καὶ πίετε Αἴβδη. 1ϊ, 270. 8ῖδν.. α Ογι!. ΑἸεχ. 11. 14). ἄνευ 
ἐργυρίον] ῥταετοῖτς, καὶ πορενεσϑε καὶ ἀαγορᾶσετε (ΧΠ]. τπᾶγρ. Τὰ} 5) 
228, 309. ρῥτϑιηϊ. καὶ πορενεσϑὲ καὶ ἀγοράσατε 23, 36, οἱ, 97, 
τοά.- (οπιρὶ. (ΑΙεχ. τὰ ἈΚ ἴπ οδαγ, πυΐμοσς.) ργαπηῖτ. καὶ τποορεύετε 

εἰ ανηδωίαίε εἰ ἐπε αὐφως ρεσωπία Ἡϊιετοι. 
α Χαι τιμῆς 62, 

καὶ ἀγοράσατε ΑΙά. 
καὶ τιμῆς οἶνον] καὶ τιμῆς ρινου ΧΙ], 49, τού, 198. 

147. 
11. Ἱνατί τιμᾶσϑε ἀργυρίου] Ἔ οὐκ ἐν αρτοις 48, ἔς; 48, ςτ, 93, 

144, 308. Οοπιρὶ. Ἐ ἐν οὐ καρποῖς 23. “ ὁ χοπὸς ὑμῶν ἐν οὐκ ἀρ- 

τοῖς ὅ2. - ἐν οὐχ ὥρτοις 87,01) 97» 104, 228, 300. ΑΙ. (ΔΙεκ. {70} 

χ( ἴῃ ομάγαξ. τηΐποσε.) ϑ814Δν. καὶ τὸν μόχϑον. ὑμῶν} καὶ ὃ μοχνοὸς 
ὑμῶν 42, 36, 48, ει, ό2, 9ο, 93» 144. 398. ὀκάσατέ μου] αὶ μου 
ΧΙ], 26, 41. ϑιαν. Οἴΐξορ. ακεσατε ἀκοὴ Ὥρος μὲ 22. ἄκσατε 
ἀκοήν μου (ουπὶ ἀκοήν 00 κς ἴπ οἰιαγαδέϊ, τηΐθογε) ΑἸεχ, καὶ ἔντρυ- 

φήσει] καὶ τρυφησει (36, 144. υἱ νἱάετυτ) 48, ςτ, ό2, 90, 3.8, και 

τρυφηση 147. καὶ ἐπιτρυφήσει 230, 306. 

111. τοῖς ὠσὶν ὑμῶν] τοις ὠτιοις ὑμων Χ]], 26, 86. ΑἸεχ. καὶ 

ἐπακολεθήσατε] καὶ ἐπάχεσατε τού. και ἐπαχολεϑῆσετε 144. ταῖς 

ὁδοῖς μου] α ταις 90) 144. 3098. εἰσακέσατέ μου] ἐπακβσατε μου 

Ωᾳἀ 
! 

» 

τς ρον πὰ ..-..ῳ.πἰὸὃὦὦ».-ς5 ------ πε 



: ΠἬΣΑΊΙΑΣ. 

Σ 

2 . Ἂς ἈΝ ᾽’ ' ΄’᾽ ρῷ 

σε, ἐπικαλέσονταί σε, χαὶ λαοὶ οἱ οὐχ ἐπίςανταί σε, ἐπὶ σε χαταφεύξονται, ἕνεκεν Κυρίου τὰ 

; 
ν 

΄σ - Ν ’ ς 93 Φ ες Ὁ ᾿ 2". 

Θεῷ σου τῇ. ἁγίου Ἰσραὴλ, ὅτι ἐδόξασέ σε. Ζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ ἐν τῷ εὑρίσκειν αὗτον, 

2 9 . 4 ρ 
ε ΄ς Ν «ὮΝ 2 "Ὁ ,τΥΝ  Ψ 

ἐπιχαλίσασϑε' ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐγγίζῃ ὑμῖν, ᾿Απολιπέτω ὁ ἀσεξὴς τὰς ὁδᾶς αὐτὸ, χαὶ ἀνὴρ ἄγομος 7 

"“ Ν .2 2 4 “Ψ 5 νΝ ., 3. ἢ Ν ε ἢ 

τὰς: βελὰς αὐτϑ, καὶ ἐπιςραφήτω ἐπὶ Κύριον, χαὶ ἐλεηϑήσεται, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀφήσει τὰς ἀμαρ- 

ἥ 3 ΄ 
Ω - Ὁ Ἂς 5 ὦ ες ἔν. ε » ε ε 7 

τίας ὑμῶν. Οὐ γὰρ εἰσιν αἱ βελαΐ μον ὥσπερ αἱ βδλαϊ ὑμῶν, οὐδ᾽ ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν αἷ᾿ ὁδοί 

ε 2 ες 9 Ν “ “,χι᾿ἀ΄ι΄ 39. 2 ε εὖ ὌΨΙΝ Φ ἐδ" 

μ8, λέγει Κύριος. ᾿Αλλ᾽ ὡς ἀπέχει ὁ ἐρανὸς ἀπὸ τῆς γη.5 ὅτως ἀπέχει ἢ ὁδός. με ἀπὸ τῶν ὁδὼν 
ρ ρ." ΄ - 

ὑμῶν, χαὶ τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου. 
ε : ν ἍἋ :.εοΟν “., 9 οι 

Ως γὰρ ἂν χκαταξὴ ὃ ὑετὸς ἢ χιῶν εχ τὸ 

9 ων Ν 3 “ΡΨ ΩΝ ΄ Ν "“ Ν᾿. 23 ’ ν. 2 ΄ - ρ“" Ζ΄ 

ἐραγβ, χαὶ οὐ μὴ ἀποςραφῇ ἕως ἂν μεϑύσῃ τὴν γὴν, Χαὶ ἐκτεχῇ, ΧΑὶ ἐχθλαςήση, καὶ δῷ σπέρμα 

»" ΄ ΝΟ Ψ : 2 Τ᾿ . 4 Νν εὖ'ἍΨ 7 ΔΙ ᾿ΡΝ Ξ2φ7 3 “|ἾὮΧ͵ἂἂΡἤὔ 7 | 

τῷ σπείροντι, Χαὶ ἄρτον εἰς βρωσιν, Οὕτως εςαᾶι! τὸ βημᾶ μὲ 0 εαν ἐξελϑη ἐχ τὰ ςομᾶτος μ8, ὅ 
3 

μὴ ἀποςραφῆ, ἕως ἂν τελεσϑὴ ὅσα ἂν ἠθέλησα, καὶ εὐοδώσω τὰς ὁδές σου, χαὶ τὰ ἐντάλματά 

Ἷ 9 ᾿ -ς 3 δ᾿ ΄ ας ἿΝ, 4 Ν΄Ν, ὴ 

μου. Ἔν γὰρ εὐφροσύνη ἐξελεύσεσϑε, χαὶ ἐν χαρᾷ διδαχϑήσεσθε' τὰ γὰρ ὁρὴ χαὶ οἱ βουνοὶ 

9 ρ ᾽’ ς ᾿"" 9 ἰδ Ν ΄ Ἀ 4 φ. 2 ἰδὲ 9 ᾽ὔ ρϑ ,᾿ 

ἐξαλοῦνται προσδεχόμενοι ὑμᾶς ἐν χᾶρῷ, δὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἀγρδ ἐπιχροτήσει τοῖς Χλᾶ- 

" - ρ ρῷ 2 7 ᾿ 3 “ς “ ΄ 9 ΄ ΄ ", 

δοις. Καὶ ἀντὶ τῆς ςοιξῆς ἀναδήσεται χυπάρισσος, ἄντι δὲ τῆς χογύζης ἀναδήσεται μυρσίνη" Χαὶ. 

ἔςαι Κύριος εἰς ὄνομα, καὶ εἰς σημεῖον αἰώνιον, καὶ ἐκ. ἐχλείψει. β 

(ΧΙ11. πράτ. υὧὐ ἴῃ Εἀ.) 40, τού, 198, 206. ΑΙεχ. ακδσατε μδ 62. 

εἰσακεσετε μοῦ 104. ἄκόσατέ μου τὰς λόγες Τυπ. Μ. Ρ. 150. 

καὶ ζήσεται] ἵνα ζήσηται δῖαν. Οἰἶτορ. ἐν ἀγαϑοῖς) κα }υξίη. Μ. 

Ἰ. εἷϊ, 
ΙΝ. ᾿ἸΙδὲ---αὐτὸν] ἰδὲ μάρτυρα αὐτὸν ἔϑνεσι δίδωκα 7υίιι. Μ. 1]. 

εἶς. μαρτύριον---αὐτὸν] μαρτυριον ἐγεϑηκα αὐτὸν ἐν εὔνεσιν 147. 

ὃν ἤϑνεσιν] κεν ΧΙΙ, 23, 49, 104, 1ο9, 198, 302, 30ς, 300. (ὐοπηρὶ. 

Ἐυ:0. θεαὶ. Ενδηρ. Ρ. 53. ΟΥγ}}}. ΑἸεχ. ἵν. ὁςό. ἔδωκα αὐτὸν} δὲ- 

δωχα αὐτὸν ΧΙ], 22, 26, 6, 41, 48, 51; (62. υἱ νἱάἀετυτ) 86, 90, 93; 

᾿ τού, 144, 108, 233, 3208. ΑἸεχ. Εὐεῦ. Ογηῖ!. ΑἸδχ. 1. εἶτ. Ὑπεοάοτεῖ. 

ἵν. 3ς. ἄρχοντα ὃς, δὰ ἔπ. ςοπ).} α [υδῖη. Μ. 1. οἷς. (((. ᾿. 164.) 

ἔϑνεσιν 257 εν εϑνεσιν 62, 147. 308. Ὑεοάοτεῖ. 1. οἶς, (ΟΕ, ἵν. 973.) 

τοις ἐϑνεσιν 104. ᾿ | 

ν. Ἔϑνη] ργωπιῖτ, ιδου 22, 23, 36, 41, 48, 51) 62, 86, 87, 90, 

91) 93» 97. 104, 144. 147» 228, 2335 308, 300. Οοπρὶ. ΑΙά, (ΑἸεχ. 

ΓΡ κὰ6 ἴπ ἐβιαγαόξ. πλῖπογε) Οεογρ. ὅ[Αν. Μοΐᾳ. ργδιηῖῖ. καὶ τος. 

Ἔϑυη--ἰπικάλ. σε] κα οὐπὴ ἱπίεγπηρά, 8]δν. Οἰῖτορ. ἃ ἐκ οἰδασί σε] 

ἃ εκ ηδεισαν 26. ἃ κκ ἡδεισαν σὲ 41, 40, 86, 87, 97. 1098, 228, 233, 

206. Αἰά. Αἰεκ. ἃ οὐκ ἤδεισαν μὲ τού, 147. κα δὲ Ογπὶ}. ΑἸεχ. 

νοϊ. νἱῖ. ραττ. ἴϊ. Ρ. 282. καὶ λαο)}} κα καὶ 22, 48, 62, 90, 93» 144. 

208. οἱ οὐκ ἐπίςανταί σε] οἱ οὐκ ἡπίιξαντο σε 26, 4τ. (233. τδγρ.) 

᾿οἱ οὐκ ἡπιγᾶντο μὲ 147. κα σε ΟΥΠ|}. ΑἸἰεχ. 1. οἷῖ, φαὶ ἱρπογαδαπὲ [Ὲ 

Ηϊετοη. ἕνεκεν Κυρίου} α Κυριου (ΧΠ]. εἀίοτρῖ. τηλγρ.) 26, τοό. 

Ταυπίη. Μ. 1. οἷκ., Βαθεὶ Κυρίου ἰπ ομιαταέξ. τίποτε ΑἸεχ. τῇ ἁγίου 

ἸΙσραὴλ] ργεπηῖτῖ. καὶ 22, 36, ς τ» 62) 90, 144, 147,233» 4098. (οὶ. 

(ΑἸεχ. Ὁ Χ ἱπ ομαγδές, τηΐπογε.) Ὑπεοάογεϊ, ἵν. 973. ὅτι ἐδόξασέ 

σε] οτι εδοξασα σε τορ, 302) 30ς. οτι εδοξζασαν σε 108. φαὶ κίον (β- 

εαὐὶ! 16. Ἡϊοτοη. 

ΨΙ. Ζητήσατε τὸν Κύριον} φητησατε τον Θεὸν 111, (ΧΙ]]. πιαῦρ.υΐ 

ἴῃ ΕΔ.) 26, 62, 86, οο, τού, 1.4.4. 147, 306, 308. ΟΥΠ]1. ΑἸεχ. ἱν. 370. 

εἴ 81. καὶ ἐν τῷ εὑρίσκειν αὐτὸν] καὶ ἐν τω ὑμῶς εὑρίσκειν αὐτὸν 22, 

26, 48, 1» 90, 93, 144) 1479 233, 308. ἔς, οπλ ο και, ό2. ἔπι- 

καλέσασϑε] -- αὐτὸν τος, 302, 30ς. επικαλέσεσϑε 142. ἥνίκα 
δ᾽ ἄν} ἡνικα αν 46. ΑἸεχ. Τυζῖη. Μ. Ρ. τός. ἡνίκα δ᾽ ἄν ἐγγίξη 
ὑμῖν] καὶ ἥνικα πρὸς ὑμᾶς 8ϊαν. Οἴἶτορ. ἐγγίζη ὑμῖν} εγίιζει υμιν 

87, 104, τού, 144. Αἰεχ. 

ΨΙ1. ᾿Απολιπέτω ὁ ἀσεξὴς) απολειπέτω ὁ ἀσεξῆς 40, 90, 104) 
τού. Οομρὶ. ΟἸεηι. ΑἸοχ. Ρ. σοι. Ογή!. Αἰεχ, ἴ. 813. τῶς ὁδὲς 
αὐτῷ] τὴν οδὸν αὐτὰ 41, 1ο9,) 302, 32ος. ἄνομος τὰς βελᾶς] ονο- 
μαςᾶς βελας 26. τὰς βελῶς αὐτῷ] α τας 26. τὴν βελὴν αὐτε 41. 
Ογή!. ΑἸεκ. ἵν. 370. εἴ 4]. τῶς ὁδὲς αὐτῇ ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ, ἐπὶ 
Κύριον] προς Κύριον 225) 23, 36,41, 48, 40, ς1) 62, 87, 90, 91) 93». 
97. 1045 144, 147, 228, 206, 2ο8, 209. (ου!ρὶ. ΟἸεηι. ΑἸἰοχ. 1]. εἶτ, 

καὶ ἐλεηϑήσεται) - τρος τὸν Θεὸν ἡμῶν (τηαγρ. 0 54) Χ11. -Ἐ εὰ- 

ἄστη, ῬτγδοπΆΠῸ καὶ, 23, 48, ςῖ, 62, 87, 90,91, 97. 104) 228, 108, 200. 

Οοπιρὶ. ΑἸά, - καὶ πρὸς τον Θεὸν ὑμων (22. ἰἰετα υ Ῥυῃέξ!5 ποῖαία.) 
93, 144. ὅτι ἐπὶ πολὺ] α ἐπὶ 30ος. ἀφήσει] ἀφήσω ΟΒιγίοίε, 11], 
47)ς. " τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν] τας ἁμαρτιᾶὰς ἡμῶν 62, 228. τῶς ἄνο- 

, μίας ὑμῶν ΟἸγγίοί. 1. οἶς, 

ΨΠ]Ι. ὥσπερ αἱ βελαὶ] ὡς αἱ βελαὶ Ογη]!. ΑἸεχ. νοἱ. ἱ. ῥασῖ, ΒΕ, 

Ρ.4. 8δ᾽ ὥσπερ---ὁδοί μου] δ ̓ ωσπερ αἱ οδοι μου αἱ οδοι ὑμῶν 62; 

93. δὲ αἱ ὁδοί μου ὥσπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν ΟΠγΙοΙς, 1. 2ς. αἱ ὁδοὶ 

ὑμῶν] αἱ οδοι ἡμῶν (εχ οοῖτ. ἃ Ρεΐπια τπλ.} 104. λέγεις Κύριος} 

α Τυδίη. Μ. 1. εἰς. 

ΙΧ. ᾿Αλλ᾽ ὡς ὠπέχει] αλλ᾽ ὡσπερ ἀπέχει 23. ΟΥ̓ΠΙ], ΑἸεχ.ν. όϑ8ο: 

ἀλλὰ ὅσον ἀπέχει 7υϊάη. Μ. ΟὨγνίοἵξ. ἰοο. εἶς. δεά φμαπίωμη ἀ αὶ 

Ηΐετοη. ὡς ἀπέχει ὅς. δά ἔπ. οοπι.] καϑόσον ἀπέχεσιν ἀνατολαὶ 

ὠπὸ δυσμῶν, τοσξτον ὠπέχεσι τὰ διανοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῶν διανοημά- 

τῶν μου. Ὑεοάῤοτεῖ. ν. 956. ὅτως ἀπέχει] τοσᾶτον ἀπέχει ΓυΠἴπ. 

Μ. Ομιγίοία 1. εἶς. ταπέμπι ὑῆαι, Ἡϊετοπ. ἀπὸ τῶν ὁδὼν ὑμῶν) 

Ἔ λέγει Κυριος 26. ἀπὸ τῆς ὁδς ὑμῶν Τυβίη. Μ. 1. οἶς. καὶ τὰ 

διανοήματα] καὶ τα διαξηματα (ςοττ. υἱ ἴῃ, ἘΔ.) 228. καὶ τῶ δια- 

γοήματά μου Ομιγίοί. 1. εἶ. ὠπὸ τῆς διανοίας μου] ἀπὸ τῆς δια- 

νοίας ὑμῶν, καὶ αἱ βελαί μον ἀπὸ τῶν βαλὼν ὑμῶν. ΟὨτγίοῖι. 1, οἷϊ. 

(ΟΕ. 111. γς. εἴ 41.) ; 
Χ. Ὡς γὰρ ὧν καταξῃ)} ὡς γὰρ ἐᾶν καταξὴ 22, 26, 48, ςι, 62, 

90, τού, 144, 147» 233» 308. ΑἸεχ. ὃ ὑετὸς] α ὁ 22,2 26, 41, 48, 

40, ξ1, ὅ;, 86, 90, 93, τού, 100, 147: 198, 306. διαδεῖ ὁ ἴῃ οπαγαξξ. 

πηΐποτς Αἰεκ. ὁ ὑετὸς ἢ χιὼν] χιὼν ἢ ὑετὸς Τυδίη. Μ.. 1. οἴ, ἢ 

χιὼν} - ἐπι τῆς γῆς 26. ἐκ τῷ ἐρανἘ} απὸ τα βρανε 11], 62. χαὶ 

οὐ μὴ ἀποςραφῃ] και οὐ μὴ αποςρεψη εχεὶ 22, 36,.48, ς1) 90) 144. 

και αὶ μη ἀποςρεψει ἔχει ὅ2. τ-ἰ ἐκειὶ 93. (ΑἸεχ. δ Χ 'π ομαγ. πηϊη.) 

καὶ οὐκ ἀποςραφήσεται Τυϊίη. Μ. Ἰ. εἶς. καὶ ἐκτέκῃ] καὶ εως ἂν ἐχ- 

τεκη τοῦ. καὶ ἐκδλαςήσῃ] και βλαςηση (24. εχ (οττ.) 41, 93) το0. 

και βλαςησει 62, 3οξ. ΔΙεχ. καὶ ἐχδλαςήσει τοό. καὶ δὼ σπέρ- 

μα] καὶ δώση σπερμα 26. καὶ δωσει σπερμῶ 108. ΑἸεχ. τῷ σπεῖ- 

ροντ!} τω σπειρᾶντι 41,629201. Τυπίη. Μ.]. οἰ. αὐτὼ σπειρῶντι 147- 

ΧΙ. τὸ ῥημᾶ μου} κα μου ΧΙ], 26, 41, 109, 198, 233» 302. ὃ 

ἐὰν ἐξέλϑῃ] ὃ ὧν ἐξέλϑη 309. (οπιρὶ. ΤυΠα. Μ. Ἰ. εἶς, οὐ μὴ ἀπο- 

ςσραφῇ] -᾿ προς με κενὸν 22; 46, 48. 49. ξ19 (62. υἱ νἰάετιτ) 86, 87, 

90, 91, 93» 97, 194, 144, 308, 309. (Ομ Ϊ. Αἰά. (ΑἸεχ. Ὁ τὰ ἰπ 

οδαγδέξ, πυϊθοτε.) Οεοῦρ. δῖαν. -Ἑ πρὸς μὲ κακὸν 228. ἕως ὧν τε- 

λεσϑῃ} εὡς ἂν συντελεσϑὴ ἈΠ, 22, 26, 41, 49, 86, 87, 90, 91, 97» 

104, τού, 1ο9, 147», 198, 228, 233, 2309» 3025) 308, 406, 309. ΟΟυ!ΡΪ. 

Αἰεχ. 7υδίη. Μ. 1. οἷ. εως ἂν συντελεσὴ 26, 48, 51) 93» 144. 308. 

ἑως ἂν συντελέσει 62. ἄοπες εοπιρίεα! Ἐ]ετοί. ὅσα ὧν ἠϑέλησα) 

πάντα ὁσὰ ἡϑελησα ΧΙ], 48, ςτ, 62, 90, 147» 233» 408. [υΠῖπ. Μ. 

Ἰ. οἷς. Ργβουμἶε. σαντα 22, 26, 36, 93, 144. κᾶν 23. 41, 49,01) 104, 

τοό, 1το9, 198, 302, 306, 209. ΟΟμρΙ. ΑἸεχ. καὶ εὐοδώσω και ενοδω 

22. τῶς ὁδάς σε} τας οδας με (22. εχ οοττ.) 62, 93» τού. α [υδίη. 

Μ. 1. οἷς. υἱας ἐγας Ἡϊετοθ. καὶ τὰ ἐντώάλματά μου] και τὰ εν- 

ταλμαῖα σου ΧΠ, 3ος. καὶ τὰ ἐνταλμαΐἷα σου φυλαξεις 36. -Ἐ φυ- 

λαξεις 40. (228. ἴαρτα ᾿1π.} αὶ καὶ Τυπίη. Μ. 1. οἶξ. 

ΧΙΙ. διδϑαχϑήσεσϑε] διαχϑησεσθε (22. εχ οοστ.) 93, 198, 308. 

ἀχϑήσεσϑε Οοπιρ!. ἀεαμεεναίπὶ : Ἠΐετοη. δας. ἐν χαρᾷ] α ]υ[η. 

Μ. 1. εἰ. τὸ ἀγρδ] τὰ ὄρυμε 144: τὰ πεδις Οήρεη. ἱ. ρ. 28ς. 

'ΧΠ]Ι. Καὶ ἀντὶ τῆς] α τῆς 91.) 97. 104. 228, 300. καὶ ἔςαι ἀντὶ 

τῆς ΟΥΤ]1. Αἰεχ. νοὶ. ̓ . Ρατί. 1. Ρ. 497. ἀντὶ τῆς ςοιδῆς] ἀντὶ ςυδῆς 

"Ἔϑγη ἃ οὐχ οἷδασί 

; ΚΕΦΟΙΝ. 
μ᾿ - . Ζ ρ ΄ ᾿ς 497 ΟΝ Ν ἈΠς ΝΣ 

σεται ἐν ἀγανοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν, χαϊ- διαϑήσομαι ὑμῖν διαϑήχην. αἰώνιον, τὰ ὁσία Δαυὶδ τὰ πιςᾶ.. 

ΝΣ 
9 3 . 7 - ἃ) 

Ἰδὲ μαρτύριον ἐν ὕϑγεσιν ἔδωχα αὐτὸν, ἄρχοντα 'χαὶ προςάσσοντα ἔϑγεσιν.. 

τ - 

4. τ. 

6.: 

8. 

9.. 

10. 

11. 

12- 

13. 



᾿ ΗΣΑΪΑ Σ. 

ΚΕΦ. ΕΥ͂Ι. 

2. 

ἔων 

ὔ 147: 335: 

ι. ΤΑΔΕ λέγει Κύριος, Φυλάσσεσϑθε χρίσιν, χαὶ πποίήσατε. δικαιοσύγην' ἥ ἤγγικε γὰρ τὸ σωτήριόν 

μου παραγίνεσθαι, χαὶ τὸ ἔλεός μου ἀἐποχαλυφϑῆναι.. Μακάριος. ἀνὴρ δ' «ποιῶν ταῦτα, χαὶ ἄν- 
ϑρωπος. ὁ ἀντεχόμενος αὐτῶν, χαὶ φυλάσσων τὰ σάξξατα μὴ βεδηλξν, χαὶ διατηρῶν τὰς χεῖρας 

3 »"»" ν ρο ΕΝ 

αὐτῇ μὴ ποιεῖν ἄδικα. Μὴ λεγέτω ὁ ἀλλογενὴς ὁ ππροσχείμενος “τρὸς Κύριον, ᾿Αφοριεῖ με ἄρα 
Κύριος ἀπὸ τ λα αὐτϑ' χαὶ μὴ λεγέτω ὁ εὐνᾶχος, ΄Οτι ξύλον ἐγώ. εἶμι ξηρόν. "Τάδε λέγει 

Κύριος τοῖς. εὐγόχοις, ὅσοι ἂν φυλάξωνται τὰ σάξξβατά με, χαὶ ἐχλέξωνται ἃ ἐγὼ ϑέλω, χαὶ ἀν- 
τέχωνται. τῆς διωϑήχης μου, Δώσω αὐτοῖς ἐν τῳ. οἴχῳ μδ, χαὶ ἐν τῷ τείχει μου τόπον ὀνομαςν, 

Γά ε" Ν ΄ 4 2 7 ΄ 9. . Νν, 2 3 ’ Ν ρ᾽ 2 ΄ 

χρείτίω υἱων χαὶ ϑυγατέρων, ὄνομα αἰώνιον δώσω αὐτοῖς, χαὶ ἐχ ἐχλείψει: Καὶ τοῖς ἀλλογεγέσι 
τ 9 Φ ᾽ ζΖ ΄ 9. “ -. 2 . ἣΦ ΓΝ 7 ““,“ὕ» Σι Ὃ.,. 5» 7΄ 
τοῖς. σροσχείμενοις Κυρίῳ δελεύειν αὐτῷ, καὶ ἀγαπᾷν. τὸ ὄνομα Κυρίου, τ εἰναι αὐτῷ εἰς δόλες 

ν 7 Ν ᾿ ᾿Ν ΄ Ν Ν ἢ Ν “ ΝΣ 7 ρ 
χαὶ δόλας'" χαὶ πάντας τῆς φυλασσομένους τὰ σάξξατά μου μὴ βεξηλδν, χαὶ ἀντεχομένους τῆς 

’ 3 ἴ 45 ΝΜ 3 4 Ν ω , Ν᾿, 3 ἌΝ 5,5 Ν 3 ᾿ὯΩ ,» νι 

διαϑήχης μα, Εἰσάξω αὐτὲς εἰς τὸ ὅρος τὸ ἅγιόν μου, χαὶ εὐφρανὼ αὐτὸς ἐν τῷ οἴχῳ τῆς τροσ- 
ἰδὲ ᾿ ῪΝ, ε 4 32 .Ὁ ε ε ΄ 3. δ »ν Ν᾽. δ Ν ΄ 7’ 

εὐχῆς μου" τὰ ὁλοχαυτώματα αὐτῶν, χαὶ αἱ ϑυσίαι αὐτὼν ἔσονται δεκταὶ Ἔπὶ τὸ ϑυσιαςηριόν 
ε Ν Ψ “4 εχ ἰδ ὔ δ “,ὍΨ» εν ΄ ε μου" ὁ γὰρ οἰχῦς μου, οἶχος προσευχῆς χληϑήσεται πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν, ἘΠπε Κύριος ὁ συνάγων 

Ν 7ή 9 ἯΝ ἰ[Ζά ΄ 3 3 8 ἉἝ» ΄ 

τὸς διεσπαρμένες ᾿Ισράὴλ, ὅτι συνάξω ἐπ᾽ αὐτὸν συναγωγήν. 

τε, φάγετε, σάντα τὰ θηρία τῇ δρυμξ. 
Πάντα τὰ θηρία τὰ ἄγρϊα, δεῦ- 

» ἰχ4 3 ᾽’ . ΄΄ 2 Ὁ» ’ 

Ιδετε, ὅτι ἐχτετύφλωνται πάντες, ὃχ ἔγνωσαν, χύνες 
2 Ἁ 3 ᾽’ ε φο 3 ᾽ῷᾳ»»ὔ ᾿ φΖ΄ φ᾿ ΄ ᾿ς ς ξζ΄ 9 ρὸ ρ᾿ 

ἐγεοὶ 8 δυνήσονται ὑλαχτεῖν, ἐνυπγιαζόμενοι χοίτην, φιλᾶντες γυξάξαι. Καὶ οἱ χύνες ἀναιδεῖς τῇ 

ψυχῇ. ἂχ, εἰδότες. τὐλησμόνην' χαΐ εἶσι «πονηροὶ εχ εἰδότες σύνεσιν, πάντες ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ξη: 

χολόϑησαν, ἕχαςος χατὰ τὸ ἑαυτβ. 

Οομπρὶ. ἀντὶ δὲ τῆς κονύζης] α' τῆς 306. 

ἐςαι Κυριω θ2, 90, 408. εἰς ὄνομα] Ἔ καὶ εἰς ονομα 26. α εἰς 

Ατη,. 1. καὶ ἐκ ἐκλείψει] καὶ οὐ μη ἐκλειψη 40. 

Ἰ. φυλάσσεσϑε] φυλασσετε 1.9, 392. καὶ ποιήσατε] κα και 

ΧΗ, τού, 198, 306. καὶ τοιείτε 36, 48, ξΙ, 90, 144, 147, 233, 208. 
πιδθοῖ καὶ ἴῃ οἰιαταέξ, τηϊποσε ΑἸεχ. δικαιοσύνην] ργατηῖττ, τὴν 03. 
ἥγίικε γὰρ) ἡγῖισε γὰρ 26, 49, τού. ΑΙεχ. α γαρ 87, 91, 97» 228, 
300. Οομρὶ. ἤγϊικε γὰρ ὅτο. 84 ἤἥπ. οοπ,.] ἐγγίζει ταχὺ καὶ δικαι- 
οσύνη.μου, καὶ τὸ ἔλεός μου ὠποκαλυφϑήσεται. ΟΥπΙ!, ΑἸεχ. 111. 99. εἴ 
αἱ. ((ἐ. Εἴ]. οδρ. 11. νεγ. 5.) παραγίνεσϑαι] παραγενεσϑαι 26, 41» 
86, ρο, τού, 144,233. 

11. ὁ ἀντεχόμενος αὐτῶν] α ὁ 26.Ἡ. τὰ σαξξατα] -Ἑ μὲ 23,41, 
μὴ βεδηλᾶν] - αὐτὰ 41. Οοπιρί. μη βεδηλων 306. 

καὶ διατηρῶν] α καὶ 1425. μὴ ποιεῖν ἄδικα] μὴ ποιησαι αδικημα 
(αδικημα ροΐϊεα ἀεἰεῖ. εἴ 'π τπᾶγρ. ὑγὸ τοιησαι δάξογὶρί. τσοιειν) ΧΙ1]. 
μὴ ποιεῖν ἀδίκημα 40, 86, τοϑ. Αἰεχ. μη ποιεῖν αδικημαῖα 62, οο, 
144, 1479» 233, 308. μη ποιεῖ αδικον 5330» 3ο6. 

11. Μὴ λεγέτω] μηδὲ λεγέτω 26. ὁ τροσκείμ. πρὸς Κύριον] ὁ ο 

τοροσχείμενος Κυρίῳ Οήρει. 11. 6:7. ὃς προσκείμενος πρόσκειται πρὸς 
Κύριον Ασῃ. 1᾿. δσιη. Εα. πρὸς Κύριον} Ἔ λέγων, ἀφορισμω 22, 

36, 48, ς1, 62, (86. πηαγρ.) 87, 90, 91, 93, 97» 144. 228, 233, 308. 
Οοπιρί. ΑΙά. (ΑἸεχ. 0 χς ἴῃ οβᾶγ. τηΐπογε) -Ἐ- λέγων 41) τος, 302, 
300. ἀφοριεῖ με] αφορισμὼ αφοριει 147. ᾿Αφοριεῖ με ἄρα Κύριος 
2ψίαμιε (ραγεὶ "πε ἘΟΜΙΒΕΙ Ηϊεγοη. 

ὁ εὐνῶχος} α 62. ὅτι ξύλον ἐγώ εἰμι} οτι ἐγὼ εἰμι ξυλον ΧΙ]], 22, 

26, 56, 4ι, 48, ό2, 86, 90, 91, 939 τού, τορ, 144) 147, 198, 233» 

249, 302, 3ο6, 308, 300. (οπιρὶ. Αἰεχ. οτι ἐγω ξυλον εἰμι! 879 97» 
228. 

ΙΝ. Τάδε λέγει Κύριος] ργαεηλῖτε. οτι 22, 36, 48, ς1, 62, 86, 87, 
90, 93» 97» 144, 147, 228, 233, 3098, 3200. (οηιρί. (Αἰεχ. {10 χε ἴπ 

οδαγαέξ, τΐπογε.) ὙΠεοάοτεῖ, ἱ. 822. ὅσοι ἂν---ϑυγατέρων ἴῃ ΠΟΠΊ. 
ίεᾳ. 7 ἐὰν φυλάξητε τὰ σάξδατά ΜῸΣ καὶ ποιήσητε πάντα ὅσα ἐντελ- 

λομαι, ϑώσω ὑμῖν τόπον κρείτίονα υἱῶν καὶ ϑυγατέρων. ΟἸειι. ΑἸεχ. 
Ῥ. 553. ὅσοι ὧν φυλάξωνται] τοις φυλασσομενοις 22, 36, 48, ξ1, ό:, 
90, 93. 144, 3098. Βαῇ!, Μ. 111. 641. ργφθυηϊῖ. οτι 879, 97, 228. οἵ 

ἐᾶν φυλαξονται τορ, 3092. Αἴδδη. '. 263. οἱ ἐᾶν φυλαξωνται 4ος. 

ὅτι ἐὼν φυλάξωνται ΑἸά. εἰ φυλάξωνται ϑῖαν. Οἴἶτογ. ὅσαι ὧν φυ- 
λάξωνται τὰ σάδξατά μου] , ΤΤΙεοάοτεῖ. 1]. εἰ. τῷ σαξξατά με] 
τὰ τροςαγμαΐα μου 230, 3ο6. Ογη!]]. ΑἸεχ. ἵν. οόο. πιαπάκσία πιεα 
Οἥρεα. (Υ εῖ. Ιπίετργ.) 1. οἷ. καὶ ἐκλέξωνται] καὶ ἐκλεγομιενοις 22, 

36, 48, ςτ, ὅ;, 90, 93, τ44, 208.. Βα[]. Μ. ἰος. οἷς. καὶ ἐκλέξονται 
ἴδιαι. 1. οἶς. καὶ ποιήσωσιν Ογπηῖ!. ΑΙεχ. 1. οἶς, τοῖς ἐκλεγομένοις 
ὙΠεοάοτεῖ. 1. εἰ. καὶ ἀντέχωνται] και ἀντεχομένοις 36, 48, ς1, 62, 

90, 93» 144, 308. ΒΑΠ]. Μ. 1. οἷ. καὶ αντεχονται τοῦ, τόρ, 302. 

: καὶ ἀντέχ. τ. διαϑ. μο}}] α Ογηι!. ΑἸεχ. ὙΤπμοοόοτοι. 1]. εἶξ, 

καὶ ἕςαι Κύριος] χαι : 

ἄρα Κύριος] ἀρὰ 23. τ΄. 228. 

Υ. καὶ ἐν τῷ τείχει μον] α 90, 144, 108. α καὶ Τ βεοάοτεῖ. Ἰ. οἷϊ. 

τόπον ὀνομαςὸν] -- καὶ ονομῶ ἀγαϑον 62, 90, 144. 1475 233» 308. 
τόπον ϑαυμαςὸν ΤὨεοάοτεῖ. ]. οἰ. κρείϊτίω υἱῶν] κρείσσων υιων ΠῚ, 
ΧΙ], 26, τού, 239» 306. κρεισσον (νεἰ κρειτον) 41, 49» 144» 147», 233» 
408. Αἴμαι. Ογι!!, ΑΙεχ. 1. οἷ. κρείτίω υἱῶν καὶ ϑυγατέρων] καὶ 
ὄνομα ὠγαϑὸν, κρεῖτἼον υἱῶν καὶ ϑυγατέρων. Τ᾿ βεοάοτεῖ. ]. οἶς. (ΟΕ. 1.. 

1499.) 
ΝΙ. Καὶ τοῖς ὠλλογενίσι] καὶ τοῖς ἐκλέχτοις ἀλλογενεσι 97, 228. 

ΑΙ4ά. τοῖς προσκειμένοις Κυρίῳ] τοις προσκειμένοις τορος Κυριον 41. 

ΑΙεχ. τοῖς τροχειμένοις Κυριω, 62. δαλεύειν αὐτῷ} αὶ ἀντ τοῦ, 
402, 30ς. τὸ ὄνομα Κυρίου) τὸ ὄνομα αὐτῇ (οπιρί. τῇ εἶναι αὖ- 
τῷ] τὰ. ϑειναι ἀυτω τοῦ. καὶ ϑέλα!] λα 23. ἰιαδεῖ Ὁ “μ ΑΙεχ. 

καὶ άντας] κσαντας 14). τὰ σαάξδβδατά μου] α μα τορ, 302, 3ος. 
μὴ βεξηλᾶῶν] -[- αντα 41. (οπιρί. τῆς διαϑήκης μ8] α με 22) 93. 

ΨΙΙ. καὶ αἱ ϑυσίαι αὐτῶν] κα αντων 26, 48, ς1. 62, 90, 93. 144. 

147, 232, 2.98. ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριόν μου] ἐπι τα ϑυσιαςηριξ με ΧΙ], 
26, 41, τοό, 198, 230, 306. ΑἸεχ. 

Υ11.. Εἶπε Κύριος] εἰπε Κυριος Κυριος 23, 91, 97) τοῦ, 228, 
402, 309. ΟΟπρὶ. Αγπῃ. 1. τίη. Εά. ἐἐπεν ὁ ἄυριος τοό. ὁ συνά- 

γων} ὁ συναγαγων 90, 144. αὖ 300. Ἰσραὴλ] ργαιηῖ. τα 26, 36, 

48, ξ1) ό5, 90, 93: 144) 303. 
ΙΧ. τὰ ϑηρία τὰ ἄγρια] τὰ ἀγρια τὰ ϑηρια 306. 

τῷ αγρε α6, 36. δεῦτε] ὈΪ5 ἔοτρῖ. 93. 
τὰ 97), 2238. τὰ ὄδρυμξ] τῇ αγρε 228. 

Χ. Ἴδετε ργαυηῖτ. δευτε 239, 306. ὅτι ἐχτετύφλωνται πάντες] 
οτι πᾶντες ἐχτετυφλωνται ΧΙ], 26, 86, τού, 198, 239, 366. ΑἸεχ. 

ἐκ ἔγνωσαν] - παντες ΧΙ], 23, 87, ο1, 228, 300. Οοιηρί. Ευήεῦ. 
Ῥεπ. Ενδηρ. Ρ. ξος. - φρονησιν πᾶντες 22, 36, 48, ςτ, 62, 90, 93, 

144) 1417, 233. 3098. -Ἐ φρονῆσαι πάντες 26, τού, τος, 198, 230, 

202, 3ος; 306. ΑἸεχ. καὶ οὐκ εγγωσαν παντες 41. «Ὁ Φυνῆσαι παν- 

τες 49. Φῤόνήδειν παντες 86. -ἴ ἰδετε παντες ο7. ΑΙά. ὅτι οὐκ 

ἔγνωσαν συνιέναι ϑῖαν. ποη τορπουεγμπὲ ππίφεγβ Ἡϊετοη. οὐ δυνήσον- 

ται] οὐ ) δυναμενοι 2292 36, 48, ξΙ, δ, 90, 93, 147) 233, 208. Εἰπεῦ. 

1. εἶς. ΟἸγγίοίς. 11. ς8). ργαιηῖ. οὗ 49, 239, 306. οἱ δυνάμενοι Υ44. 
φιλᾶντες νυςάξα!] φιλαντες γυξαγμον 22, 36, 48, ςτ, 62, οο, (93. υἱ 
νἱάδῖυγ) 1479, 233» 3098. Δγιαπίές εἱἰογγαίἐα ίομες. Ἡϊετοη. 

ΧΙ, Καὶ οἱ κύνες] και ὡς κυνες 41. ἐκ εἰδότες τολησμονήν] ρΓα- 
τὐϊτι. καὶ 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93» 144- ὅκ εἰδοτες τόλησϑηναι 86. 
οὐκ εἰς πλησμονὴν 239. ἐκ εἰδότες σύνεσιν} ρτοετηϊῖ. καὶ 22, 36, ξτ, 
ό2, 9ο, 93, 3938. ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν] ῥγαεηντῖ. ἐν ΧΙ], 26, 40, 8ό, 

τού, 198. (ΑἸεχ. ἱπῖεγ ὕπο05.}) ἵκαρος κατὼ τὸ ἑαυτξ]} ἀπιίγεϊαε 

βριῳ α μεπινιαίς ε)μς Βλετοιι. κατὼ τὸ ἕαυτΕ κατα τὸ αὐτο 1Π], 

49, 86, τού, τος; 230, 392, 3ος, 306. κατὰ τὸ αντὸ εἰδος ΧΙ1. - απ᾿ 

ἄκρα ἄντα, δευτε λάθωμεν οινον και οἰνοφλυγήσομεν μεϑη, καὶ ἐξᾶ! τοι- 

αυτὴ ἡμέρα, ἄυριον μεγαλη περισσως σφοδρα 22,23. ελάετι, πῇ 

οινοφλυγήσωμεν, 48. (ςτ. ἴπ τηᾶγρ. Δα οτῖρί. Δ αἱ. πὶ, τολεονεκτημα.) 

τὰ ἄγρια) 
πᾶντα τὰ ϑηρία] α παν- 



ἩΣΑΊΙΑΣ. 

: 4 

τίνι ἐνετρυφῆσατε 3 
ς “Ὁ Φ. ε ρ Ε] ’ 3 ἷ ᾽’᾽.. δα τὰ ἦ’ ςαδος 

ὑμῶν; ἐχ ὑμεῖς ἐξὲ τέχνα ἀπωλείας, σπερμᾶ ἄνομον 5 

σέα, σφάζοντες τὰ τέχνα αὐτῶν
 ἐν ταῖς φαρὰγ 

Οδτός σου ὃ κλῆρος, 
2 ΄ 2 2). Ψν 

ὀργισϑήσομαι 5 Ἐπ᾿ ρος 

σου, Καὶ ὀπίσω τῶν ςαϑμῶν τῆς ϑύρας σου ἔϑηχας μνημὺ 

τὸ 

’ 

Σὼ 
μετ᾽ αὕτων, 

- χλἌΖἜὍὌὍἍἽΣἽΣἽ ὦ ἣν 
΄ “.. 2 Ψ 

χαὶ ἐταπεινώϑης ἕως ἄδε. Ταῖς πολυοδίαις σα ἐχοπίασας, χαὶ ὃχ εἰπᾶς, 

ὅτι ἔπραξας ταῦτα, 

- με, χαὶ ἐκ ἐμνήσθης, ἐδὲ ἐλαξές με εἰς τὴν διάνοιαν, 

παρορῶ, καὶ ἐμὲ ἐχ ἐφοξήϑης. Καὶ ἐγὼ ἀπαγ 

1 δράεπι, οἰᾶ οἰνοφλυγήσωμεν μέϑην, (Ὁ κα ἷπ οβᾶγ. τηΐποσε) ΑἸεχ. 

κατα τὸ εαυτε τολεονεκτήμα ἀπ᾿ ἀχρξ αὐτξ. δευτε λαξωμεν οἶνον κᾶι 

οινοφλυγησωμεν με3η, χαὶ ἐρῶ! τοιαυτὴ ἡμέβῶ ὥυβιον μεγαλη περισσως 

σφοδρα. 36, 62, οὐ, 144. ἅς, οπι!ο αὐτε, 93. ἔς, ηἰᾶ ἐςαι σοι τοι- 

αυτή, 308. -Ἐ πλεονεκτημῶ ἐπ᾿ ακρα αντε. δευτε λαδωμεν οἶνον καὶ ὁι- 

γόφλυγησομεν μεϑην, καὶ ἐξῶν τοιαυτὴ ἥμερα αυβιὸν μεγωλη περι σεως 

σφοδρα 8). “᾿ ελάεπι, πἰϊ απ᾿ ἀκρε, 91. κατὰ τὸ αὐτῇ πλεονεχτῆ- 

μῶ απὶ ἀκρε ἄντε. δευτε λαξωμεν οἴνὸν και οινοφλυγήσωμεν μεϑην, καὶ 

ἐξᾶι τοιαυτὴ ἡμέρα αὐριον μεγωλῆ πέρι σε ὡς σφοδρα 97, 228. κατα 

τὸ αντὸ πλεονεκτῆμα απ᾿ ακρὲ εὼς ἐσχατδ. δευτε λαξωμεν οινον χα! 01" 

γοφλογισωμεν (80) μεϑη, καὶ ἐσᾶι ὡς αὐτὴ ἡ ἡμερῶ ἄνριον μεγαλὴ σε- 

ρισσως σφοδρα. 147. ἔς, πῇ οινοφλυγήσωμεν (ουπι οπιῃ. 80 απ᾿ ἄχρξ 

υἵαυε δὰ σφοδρα Τὰ δ 4) 433. εἴ ἢς ξτε Ατ. 1. Ασ. Εά, Οεογξ. 

ϑῖλν. -ἐ πλεονεχτήμα απ᾿ ἀκρξ αὐτῷ, δευτε λαξωμεν οἶνον, καὶ οινο- 

φλυγησωμεν μεϑην» καὶ ἐρῶ! τοιαυτὴ μεβῶ ὥυριον μεγαλη ὥρος σὲ ὡς 

'σφοδρα. 3.90. “ἢ εαάεπι, πἰΠ οἰνοφλυγήσομεν, ΑἸά. κατὰ τὸ ἑαυτῷ 

πλεονέκτημα ἅμα ἄκρε αὐτὰ, δεῦτε, λάξωμεν οἶνον, καὶ οἰνοφλυγήσω- 

μεν μέϑη, καὶ ἔγαι τοιαύτη ἡμέρα αὔριον μεγάλη μᾶλλον σφόδρα. 

Οοιρρὶ. 

1. ἼΙδετεῖ ἰδὲ Τυϊη. Μ.ο Ρ. 372: (ρ. 71. Βαῦδεῖ ιδε. ΟΥ, εὔδπα 

Ρ. 170.) καὶ ἀδεὶς ἐκδέχεται} καὶ εδεις ἀνὴρ ἐνδέχεται 22) 36, 41» 

48, κι, 62) (86. τρᾶτρ.) 87, 90, 91» 93» 144» 228, 309. Οομρὶ. Αἰά. 

(ΑΙεχ. οὑπὶ ὠνὴρ ΠιῸ ἃς ἴῃ ομιγαξξ. πάποτθ) καὶ ἄνδρες δίκαιοι] 

κ καὶ τοό. ὠπὸ γὰρ προσώπου] κα γὰρ Τυϊπ. Μ. Ρ. 71. Αἴδδῃ. ἴὶ. 

2:2. ἧρται ὁ δίκαιος} κα ὁ 87. 

1. Ἔραι] και ἐςαι τού, 147. ΤυἱΠπ. Μ. Αἰἴδδη. 1. εἶϊ. 

᾿ μέσου] κα τῇ 62, 90, 147» 233» 208. ΟομΡΙ. 

11. Ὑμεῖς δὲ προσαγάγετε) ὑμεῖς τροσηγάγετε Τυῖπ. Μ. Ρ. 

17ο. καὶ πόρνης] καὶ τέχνα πόρνης Τυδία. Μ. 1. οἷϊ, 

ΙΝ. Ἐν τίνι ἐνετρυφήσατε] ἐν τίνι ἐνετρυφῶται (6) 62. εν τινι 

ἐτρυφᾶτε 90, 144. 308, εν τινὶ ετρυφησατε 147. ἐν τίνι ἐνετρυφᾶτε 

Τυδίη. Μ. 1. οἷς. 15 φιο ἰμββὲς Ηϊεῖοθ. καὶ ἐπὶ τίνα 1] καὶ ἐπὶ 

τινι 48. Ογε]]. ΑΙεχ. νοΐ. νἱῖ. ματτ. 1, Ρ. 3. τὸ ςόμα ὑμῶν] το σπερ- 

μαυμῶων τού. κα ὑμῶν Τυδίπ. Μ. 1. εἷς. καὶ ἐπὶ τίνα 25] α καὶ τού. 

γλῶσσαν ὑμῶν] κα ὑμῶν καὶ ἐπὶ τίνι ΤιΠἥπ. Μ. Ογη!. ΑἸεχ. 1. εἷς, 
σπέρμα ἄνομον) σπερμῶ ατιμὸν 41»), 87, 91, 97; 

4 “Φ 

ἐκ του 

Τυέη. Μ. 1. εἷς, 

228, 239, 306, 3090. Οοπιρὶ. ΑἸά. : 

Ν. Οἱ παρακ. εἴδωλα] Ουἱ “οεαιὶς ἰάοα Ἡΐετοη. εἴδωλα] ἐπι 

τὰ εἰδωλα Χ]], 22, 23, 36, 41, 48, 49) 51» 62) 86, 87, 90, 91,93» 97» 

1449 147, 108, 228, 233) 239, 306, 308. Οομρὶ. Α14, (ΑἸεχ. οὐπὶ 

ἐπὶ (Ὁ Χ ἴῃ οδιασγαές. πιΐπογθ.) ργϑτηϊζ. τὰ τού, τος, 302. 

δίνδρα δασία ἐπι δενδρα δασεα 93, 306. 

ὑμῶν 26. (εούς. 

ΑΙεχ. ἀναμέσον τῶν ττετρῶν] -ἰ και ταις μερισι φαραγίος (τλᾶγρ. 

ὡδ κ) ΧΠ. Ἔ ἐν ταῖς μερισι τῆς φαραγῖος 22, ξ1) 62, 90, 93», 144. 

408. ανάμεσον ἄκρων τῶν τσετρῶν και ταις μερισι φαραγῖος 23. ανα- 

μέσον ἀκρὼν τῶν ππετρὼν εν ταις μεβισι τῆς φαραγῖος 46. -Τ' και ταις 

μερισι τῆς φαραγῖος ἡ μέρις σου 147, 233. ἐν ταῖς μερίσι φάραγ- 

γος (( κα ἴῃ οἰιαγαῶς, τίποτε) ΔΙςχ. 

ΥἹ. ὁ κλῆρος] α ὁ 49. κἄκενοις]} ἐκεῖνος 109, 30. 

εν" 
ὑπὸ 

Ν 4 4. “Ὁ 

τῶ τέκνα αὐτὼν] τὰ τεχνα 

καὶ τά- 

ξιν ἃ 

2. 7 2», . ΝῚ “Ὁ ,2.-. 9 “ 3 ΤΙΣ ΟΥ̓ΣΩΣ [4 ὅν οὐλ 

χἀάχείνοις ἐξεχεᾶς σπονδὰς, καὶ τότοις ἀνηνγεγχας υσίαῤ' ἐπὶ τὅτοις οὖν οὐχ 

᾿ ε - “ 5.» 2 »νὍ. ε ΄ 
᾿ 

ὑψηλὸν χαὶ μετέωρον, ἐχέὶ σοὺ ἢ χοϊ Τῇ, 

διατᾶτο οὐ χατεδεήνης μου σύ. 

ἀναμέσον] ἄκρων, (Ὁ Χὰ ἴῃ εἰαταξς. τΐποιθ, 

ῤ ΚΕΦ. ΕΥ̓Τ. 

ΙΔΕΤῈ ὡς ὁ δίχαιος ἀπώλετο, χαὶ ἐδεὶς ἐκδέχεται τῇ χαρδίᾳ, χαὶ ἄνδρε
ς δίκαιοι αἴφονται, καὶ τ. 

οὐδεὶς κατανοεῖ" ἀπὸ γὰρ προσώπου ἀδικίας ἦρται ὃ δίχαιος. 

ται ἐκ τῷ μέσου. Ὑμεῖς δὲ προσαγάγετε ὧδε υἱσὶ ἄνομοι; α μοιχῶν ὄρνηρ. 

καὶ ἐπὶ τίνα ἠνοίξατε Τὸ ςόμα ὑμῶν ; καὶ ἐπὶ τίνα ἐχαλάσατε τὴν γλῶσσαν 

οἱ “παραχαλδντες εἴδωλα ὑπὸ δένδρα δα- 

Ἔςι ἐν εἰρήνη ἡ ταφὴ αὖτϑ, ἦρ- 

σπέρμα μοιχὼν χαὶ “σόρνης. Ἔν 

3 ΄ ρὸ 
ρ ᾿ 7 

«. 

γαμέσον τῶν ππέτρων Ἐχείγη σου ἡ μερὶ, 

’ 

ΕῚ Ζ΄ 
: 

ἰωὴ “. 292 ΄ : . Ἂ 2 ᾿ 

πλεῖόν τι ἕξεις; ἠγάπησας τὸς κοιμωμένους μετὰ σϑ, Και ἐπλήσυνας τὴν πορνείαν σοῦ 

Ε ᾿ “ Ως 9 Ν᾽ εν ὌἜΨΓ Ψᾳ.0ΕΟ 

καὶ πολλὲς ἐποίησας τὰς μαχρὰν ἀπὸ σᾶ, χαὶ ἀπέςειλας πρέσξεις ὑπὲρ τὰ ὁριὰ σᾶ, 

Παύσομαι ἐνισχύεσα, 

Τίνα εὐλαξηϑεῖσα ἐφοδήϑης, χαὶ ἐψεύσω 

δὲ εἰς τὴν χαρδίαν σου; χαὶ ἐγώ σε ἰδὼν 

πλῶ τὴν δικαιοσύνην σα; χαὶ τὰ χαχά σᾶ; ἃ ἐχ 

τοις] κάκεινοις ΧΙ, 6, (86. πηιᾶγξ. χαὶ Ἐπὶ τατοις) τού, 198. ΑἸεχ. 

ἐπὶ τότοις ἦν] α ὃν 87, 91»,97ν239» 306. Οοπλρὶ. Ογη}!. Αἰεχ. ν. 23. 

ἐπὶ τότοις οὖν οὐκ ὀργισϑήσομαι] μὴ ἐπὶ τατοις παρακληϑήσομαι 86. 

τηᾶῖρ. ὃκ ὀργισϑήσομα!] «Ἔ λέγει Κυριος 22, 36
, 48, 49, 51. 65,86, 

8), 9059 91» 93» 97» 144» 147: 228, 233, 308, 300. Οομρί. ΑἸά. Ογ- 

ΣΙ. ΑΙεχ. 1. οἷς, (Θθογρ. αἐ υἱάεςιτ.) 

ΨΙΙ. σοὺ ἢ κοίτη] ἡ κοιτὴ σοὺ 1τό0,), 302- οί ὲὶ επδίϊε ἐμμα 

Ηΐοοη. Ψυϊ. καὶ ἐκεῖ ὠνεξ. ϑυσ. σου] εἰ ἰδίως αὐεεμ δὲ μὲ ἱπεσιο 

ἴατές ἠοβία:, Ἐϊετοη. Ψυϊς. ἀνεξίξασας] -ἱ- ϑυσιᾶσαι 22, 23» 36» 

48, τι, ὅ2, 9ο, 144, (228. ἴωρτα 11π.) 308. (Αἴεχ. 100 ἃ ἴπ οἰιαταᾶ. 

παὐποιε) 4 ϑυσαι 93. Οοπιρ. ϑυσίας σον] α σου ΧΙ], 23, 26, 

419 τού, 1ο9, 198, 302, 3058. ΑΙεχ. δῖαν. Οἴτοσ. ῥγϑπλῖ, τας 239. 

τας ϑυσιας 1.06. “' 

ΨΠ]Ι. Καὶ ὀπίσω---ϑύρας σου] Εἰ ροΠ οδίκηι, εἰ Τεῖτο »οβενι Ηϊε- 

τοῦ. υΐϊσ. τῆς ϑύρας σου] α σου τού. ἔϑηκας μνημόσυνα σου) 

κ2. μενημόσυνάώ σου] μνημόσυνον σοὺ 41,239. λα ὅοὺ 97. ΑΙά, 

τὴν μνήμην σοὺ ϑἷᾶν. ὥς] οἷς (εχ οοττ.) ςι. ἐλογίσϑης ΟὐτρΙ. 

ὠπ᾽ ἐμὰ ὠποςῇς]} ἀπορὴς ἀπ᾽ ἐμὲ 87. 90, 97. 109» 228, 302. Οουρρὶ. 

τλεῖόν τι ἕξεις] -᾿ ἐπλατυνας τὴν κοιτὴν σοὺ καὶ εϑ5 σαυτὴν παρ αν- 

τῶν 22, 147, 233. Ἥ οδάςηι, εἰἢ σαυτὴ παρ᾽ αὐτων, 23, 36, 48, 90, 

, 93, 144, 308. -Ἐ εαάξηι, ὨἰΠ σαυτη παρ᾿ αντω, τι. -Ἐ εαάεπι, πἰᾷ 

σαυτὴν σπταρ᾽ αὐτῶ, 62. πλεῖόν τι ἕξειν Οοτηρ. “ἢ ἐπλάτυνας τὴν 

χοιτήν σον, καὶ διέϑου σεαυτῇ παρ᾽ αὐτῶν" Τὰ κζ ἴῃ ομαγαές. πιϊηοσα 

ΑΙοχ. 

ΙΧ. ὑπὲρ τὼ ὅριά σον] ἐπι τὰ οριῶ σου 46. κταὰ 62, 900, 144.» 

498. καὶ ἰταπεινώϑης] και ἀπερρεψας και ἐταπεινωσᾶς 26. ρῥτξ- 

τηῖττ. καὶ ἐπερρεψας 41τ. Α1Δ, ργδεπηῖτῖ. χα ἀπεφρεψας 49, 86, 87, 

οι, τού, 198, 228, 239» 309. ΟΟΠΊΡΙ. (ΔΙεχ. ἱπίεσ ὑπο.) χαν ἐταᾶ- 

πεινωσᾶς 147. 
Χ. Ταῖς πολυοδίαις} ῥτερπητῖ. 

Ρ. 99. Παύσομαι] ργαπηῖττ. οτι 26. α 62. 

ἤπ. οοπ|.} Ομίφίεαπι ὲ 

Παύσομαι ὅς. «ἀ 

εογξονίαία γεεὶβὲ ἦκξε, ῥγορίεγεα πον τορα ὲ σι. 

Ηΐετοπ. ὅτι ἔπραξας ταῦτα α οτι 62, 144. 398. διδδεῖ ὅτι Ἰηῖεῦ 

ἀποος ΑΙεχ. διατῶτο] διατετο δὴ 239, 3.06. ὁ καταδ.} κα ἃ 147. 

κατεδεήϑης μου σύ] α συ 36, 48, 40, 51, 62, 90, 93 τού, 2332. καῖε- 

δεηϑὴ μὲ τ44. 
ΧΙ. Τίνα εὐλαξηϑεῖσα] ργαταὶϊτῖ. συ 49, 97. 100, 233» 302, 309. 

“τινα εὐλαξηϑεισα τοό. καὶ ἐψεύσω με] εἰ πιεπέδία ἐς »εἰλὶ Ἡϊετοη. 

καὶ ἐκ ἐμνήσθης} Ἔ μδ ΧΙ], 22, 23, 26, 16, 41, 48, 40, 51), 8ό, 87» 

9ο, 91, 93» τού, 144» 147.) 228, 4206, 308. ΟομρὶΪ. ΑΙά. ΑΙεχ. Ογηϊ. 

ΑΙοχ. 3. 812. δῖαν. -Ἐμε ὅς. πὲς γεοογάα!α ἐς "ποὶ Ἡϊετοη, εἰς 

τὴν διάνοιαν] -Ἐ σε 22, 36, 41, 48, 49. 51») 62, 86, 8), 995) 91) 93» 97» 

144) 147. 228, 233, 239, (302. οοττ.) 39ς, 306, 308, 309. Οομιρὶ. 

Ογτῖ!!. ΑΙοχ. 1. εἶς. Θεοτρ. καὶ ἐγώ σε ἰδὼν] καγὼ σε εἰδον τοῦ. 

καὶ ἐγώ σε εἰδὼν Οοπιρὶ. τπαρορὼ] Ἑ καὶ ἐγὼ εἰμὲ ὁ απ᾽ αἴωνος 62, 

144, 147, 233, 302, 308. -Ἐ εαάεη; ῇηε αὐίουϊο, 86, 90. 

ΧΙ. Καὶ ἐγὼ ἀπαγγελῶ] κόγω απαγγελλῶ 11. εγὼ ἐπανελω 

(ῆς) 144. τὴν δικαιοσύνην σον] τὴν δικαιοσυνὴν μδ 1Π, (ΣΙ. οοετ. 

58) 22,36, 41, 48,49, 51, 62, 86, 90, 91; 93, 97; 144. 147, 108, 233» 

230) 306, 208, 309. καὶ τὰ κακά σου} α σου 23. ἃ ἐκ ἀφελήσει 

σε) ἃ οὐκ ὠφελησησι σε ΧΙΙ, 26, 412, 49) 87. 91») 97) τού, 108, 239, 

χαὶ ἐχεῖ ἀνεξίξασας ϑυσίας 
» : 4 “ ϑ.Ν 9 Σ) 2) “5. 5" 

συνά σὸυ" ὧδ, ὅτι ἐᾶν ἀπ ἐμδ ἄπὸ- ὃ 

2. 

3. 4. 

δ. 

6. 

7. 

12- 

ὅτι Ογηϊ!. ΑἸεχ. νοΐ. 1, ρα. 11. - 



ΚΕΦ. 101]. Ι 

ΗΣΑΊΙΑΣ. 

ν ΄ 3 ρ ᾿ ΄ 7 , 

13. ὠφελήσει σε, Ὅσωταν ἀναξοήσῃς, ἐξελέσϑωσάν σε ἐν τῇ ϑλίψει σον" τότες γὰρ “πάντας ἄγεμος 
λήψεται, χαὶ ἀποίσει καταιγίς" οἱ δὲ ἀντεχόμενοί μα χτήσονται γῆν, χαὶ χληρονομήσεσι τὸ ὅρος 

τ νν ᾧ ν 2 κ ΄᾽ 2.ΧΝ ΄ » κ᾽ ἣν ν “" ἂος ας. οα 
τὸ ἅγιόν μου: Καὶ ἐρᾶσι, Καϑαρίσατε ἀπὸ “προσώπε αὐτᾶ ὁδὲς, καὶ ἄρατε σχῶλα ἀπὸ τῆς ὁδξ 

ρ ρ »’ : χ ρω ἰωὲ ρῸ δ 3 ΄ 3 

τῇ λα με. Τάδε λέγει ὁ ὕψιςος, ἐν ὑψηλοῖς χατοιχῶν τὸν αἰῶγὰ, “Αγιος ἐν ἁγίοις, ὄνομα αὐ- 
ρῶ Ω 9 ε 7’ ; 3 4 4 3 ᾿ ς φῷ 

τῷ, ὕψιςος ἐν ἀγίοις ἀναπαυόμενος, χαὶ ὀλιγοψύχοις διδὲς μαχροσϑυμίαν, καὶ διδὸς ζωὴν τοῖς 
’ ". ᾿ 7 3 9 Ὡ" 9 3 4 ε φ. 9 Ἀλλ, ἍΝ ϑ ΄ 

συντετριμμένοις τὴν χαρδίαν. Οὐχ εἰς τὸν αἰῶνα ἐχδιχήσω ὑμᾶς, ἐδὲ διαπαντὸς ὀργισϑήσομαι 
ὑμῖν. πνεῦμα γὰρ παρ ἐμδ ἐξελεύσεται, καὶ τπογοὴν πᾶσαν ἐγὼ ἐποίησα. Δι ἁμαρτίαν βρα- 

7’ 9 ξ΄ 9 ΄ Ζ Ρ] 2 " . 

χύ τι ἐλύπησα αὐτὸν, χαὶ ἐπάταξα αὐτὸν, καὶ ἀπέςρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτξ, χαὶ ἐλυ- 

14. 

18. 

16. 

17. 

ι8. πήνη, καὶ ἐπορεύϑη ςυγνὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτᾶ, Τὰς ὁδὲς αὐτῷ ἑώραχα, καὶ ἰασάμην αὐτὸν, χαὶ 
Ν»ν ἰδὲ ’ 95 4 ρ 

παρεχάλεσα αὐτὸν, χαὶ ἔδωχα αὐτῷ “παράκλησιν ἀληθινὴν, Εἰρήνην ἐπ᾽ εἰρήνη τοῖς μαχρᾶν χαὶ 
“2 Ν Νν ΄ ’ ᾿Π 2 ᾿ 

τοῖς ἐγγὺς ὅσι" χαὶ εἶπε Κύριος, ᾿Ιάσομαι αὐτᾶς, Οἱ δὲ ἄδικοι χλυδωνισϑήσονται, χαὶ ἀγαπαύ- 

σασθαι οὐ δυνήσονται. Οὐκ ἔς! χαίρειν τοῖς ἀσεξέσιν, εἶπεν ὁ Θεός. 

ἈΝΑΒΟΗΣΟΝ ἐν ἰσχύϊ, καὶ μὴ φείση, ὡς σάλπιγῇι ὕψωσον τὴν φωνήν σε, χαὶ ἀνάγίειλον τῷ 
| ρο Ν ε 4 9 “Ὁ Ν Ν »» Ἶ ὃ -ς 3 ’ ϑ'. Ὁ 

λαῷ μοῦ τὰ ἀμαρτημᾶτα ἄὐυτῶν, χα! τῷ οἴχῳ ἴαχὼς τὰς αγομίας αὕτων. Ἐμὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέ- 
ρῸ ᾿΄ οἱ ’ὔ Ν᾿ ε 3 “" ε ’,ὕ φ᾿ ρας ζητδσι, καὶ γνῶναί με τὰς ὁδὲς ἐπιϑυμδσιν, ὡς λαὸς διχαιοσύγην ππεποιηχὼς χαὶ χρίσιν Θεᾶ 

1ο6, 309. ΑἸά. ΑἸοχ. ἃ οὐκ ὠφελῆσει σοι 144. οὐκ ὠφελήσουσι σοι 

Οομὶ. 

ΧΙ]. Ὅταν ἀναδοήσης] σταν ἀναιϑησης (τῆ. αναιτησης) 86. 

ἐν τῇ ϑλίψει σου] ἐν τῇ ϑλιίψει μου τοό. ἄνεμος λήψεται] τ. τοο, 
402. καὶ ἀποίσει καταιγίς] καὶ ποιήσει καταιγις τού. καὶ ἀποίσει 
αὐτες καΐαιγις 198, 239, 32οό. οἱ δὲ ἄντεχ. μον] οἱ δὲ ὠντεχόμενοι 
ἐν ἐμοὶ (πρὶ. φιαὶ απκίονι (βεναπί ἱπ πιε Ἡϊετοθυ. κτήσονται γῆν] 
κτησοντῶι τὴν γὴν 22, 16, 48, ςΙ, 62, 90, 143, 398. χτησονϊαι σι- 
γὴν τοό. τὸ ἅγιόν μου] μὸν τὸ αγιον 62, 90, 1445) 147, 233, 308. 
ἃ μου δῖαν. Οἴἶγορ. 

ΧΙΨ. καὶ ἄρατε] και ἐξαρατε 25, 16, 48, ςτ, 62, 86, οο, 93, 144, 
147, 3098. καὶ ἐζαρέτε 232. σκῶλα]) σχυλᾶ 239. τῇ λαξ μου] 
λβ8 23. αὐτὰ 26. 

ΧΥ. Τάϑε λέγει] -᾿ Κύριος “6, 41, 49, οἵ, 07, τού, 108, 428, 
209. Οεοῖρ. ὅτι ταῦε λέγει Κυριος ὕ2, 147. 233. Οὐπιρ!. (ΑἸεχ. 

Ἵαῦὶ ὅτι (ΟὉ κε ἴῃ ομαγδέξ, τΐπουθ.) - Θεὸς δῖαν. ὁ ὕψιςος} ὁ 
Κυριος νψιξος ΧΙ]. κ 228. ἐν ὑψηλοῖς} ῥγοεπηίτι. ὁ 22, 26, 36, 4, 

48, ἀρ, ςτ, 62, 8ό, 90, 93, 075) 141. 147. 108, 228, 233, 206, 308, 
409. Οομρὶ. Αἰεχ. ρυατηῖτι. καὶ τορ, 3292. κατοικῶν τὸν αἰῶνα] 
κατοιχωὼν ὃ αἰώνιος 22) 36, 48, ςῖ, 90, 208. ἤς, ουμλο ὁ, ό:, (86. 
τρλγρ.) 93» 144. κατοικῶν εἰς τὸν αἰῶνα Οοτηρί. ἅγιος ἐν ἀγίοιςἾ 
λα ἕν ἀγιίοις 23. ΡΓΘΘΠΊΪΙ. ὁ 86, 90, 144, 3038. αγιος ὃ εν αγιοις 196. 

ἅγιος ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος Αἴβδη. 1ϊ. 470. ὙΠεοάογεῖ, ν, 1047. 
ὄνομα αὐτῷ, ὕψιςος ἐν ὦγίοις} ὄνομα αὐτῷ Κύριος Θεογς. κα ϑ8ῖαν. 
Οὔτορ. ὕψιςος ἐν ογίοις] ῥγαρτηΐες. Κυριος 26, 40, ςἸ, 62, 90,91, 93» 
97, τού, 14451475 198, 228,233, 230, 306, 208. (οηηρὶ. ΑἸά, (ΑἸεχ.᾿ 

ἱπίεῦ ὩΠΟΟ8.)} ργαπηι. ὁ 86. καὶ διδὲς ζωὴν] καὶ ξωην διδας 22, 36, 
,3, ὅ2,90,93, 144,147,233, 308. καὶ δες ζωὴν 97, 248, 309. ΟοτηρΙ. 
συντετριμμένοις τὴν καρδίαν] τὴν καρδίαν συντετριμμένοις καὶ φωωσαι 

καρδιας τεϑλασμενων 23. λ τὴν 86. συντετριμμένοις τὴ χαρδια τού. 
τὴν καρδιαν συντετρήμμενοις το0, 3902. τὴν καρδίαν] -ἰ- καὶ ζωωσαι 
καρδιας τεϑλασμήνας (πιάγρ. {Ὁ Χ6) Χ]1. -Ἐ εαάεπι, πἰἢ τεϑλασμε- 
νῶν, Ὅ2, 147, 233. τ καὶ ζωωσαι καρδιὰν συντεϑλασμενων 86. 
Ἔ και ζωωσαι καρδιας συντεϑλασμενων 90, 144, 208. 

ΧΥῚ. Οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα] Ῥγαοπης. καὶ τού. Αἰεσχ. ἐκδικήσω 

ὑμᾶς] ριπεπηἶκι. εγω 22, 48, ςτ, ὅ2, 86, 90, 93, 144, 147, (228. αργα 
10.) 233, 3.8. ἐξελεύσεται) ἐκπορεύεται Βιάγη). ἐς Τηη. Ρ. 7. 

(ΟΕ Ρ. 116.) Ὑπεοάοιξί. ν. 924, οοό. ἐγὼ ἐποίησα } ἐγὼ πεποιηκῶ 
2320. 

ΧΥΤ]. Δι’ ἁμαρτίαν] δι᾽ ἁμαρτιας τορ, 302. Οιγίοί. ἰΐ. ὅς ς. 
ἐλύπησα --ἰἐλυπήϑη)] ἐλύπησα αὐτὸν καὶ εἶδον ὅτε ἐλυπήϑη ΟἸνγ ΟΙ͂Φ. 

ἢ, ὅς. χα. 71. καὶ ἐπάταξα αὐτὸν] κα 93, τοό. καὶ ὠπέρρεψα] 
κα ἄπερριψα 94. καὶ ὑπορεύϑη ςυγνὸς] α καὶ ἐπορευϑὴ 62. καὶ 
επορευϑὴ ςσυγνώς 3208. ἐν ταῖς ὁδοῖς] -Ἐ τῆς καρδιας (Χ]]. πιαγρ, [Ὁ 
3Ἀ) 05, 23, 16, 48, ςτ, 62, 90, 144, 233, 398. (ΑἸεχ. 00 5 ἴῃ ομαγ. 
τη.) ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτὰ} εν ταις οδοις τῆς κάρδιας αὐτῶν 147. ἔν 

τῇ καρδιὰ αὐτῇ Ὁ3. κα ΟΒΥγίοΙς. ἰ. 8. εἰ αἱ. 
ΧΨΠ. Τὰς δδὲς αὐτῷ τας οδας τῆς καρδιας αὐτῷ (οοτ. δὺ αἱ. 

τη. τ ἴα ἘΔ.) 144. τὰς οδἧς αὐτων 14). Τας ὁδὰς αὐτὰ ἑώρακα) 
γοσ. ΙΝ. 

α Οβιγίοί. 1. εἶ. καὶ ἰασάμην αὐτὸν] καὶ ἰασάμην τὰς δδὲς αὐτῇ 
ΟΒιγίοῖα. χ. γ1. χἰϊττοο. καὶ ἔδωκα αὐτῷ] καὶ εἐδωκα αὐτὸν 147. 

παράκλησιν ἀληϑινὴν] τταρακλήσιν καὶ τοῖς τσαϑεινοις αντα. κτίζων 
καρπὸν χείλεων ἀληϑεινὴν 23. -ἰ- καὶ τοῖς τσαϑείνοις αὐτα. χτιζων 
καρπὸν χείλεων 62. -Ἐ- ελάειῃ, πἸΠ τοῖς ποϑεινοῖς, 90, 1449 (147. ἴοτ. 

ποϑηνοις) 233, 3.08. παρακλησιν ἀληϑειᾶς 230, 206. -᾿ καὶ τοῖς 
τοαϑηνοῖς αὐτὰ κτίζων καρπὸν χειλέων, {Ὁ δς ἱπ οἰδαγαξξ, τηΐποτε, 
ΑἸεκχ. 

ΧΙΧ. Ἑἰρήνην ἐπ᾽ εἰρήνῃ] εἰρηνὴν ἐπ᾿ εἰρηνὴν 23, 365) 41, 40, ς1, 62, 
86, 905) 93» 1οό, 109, 1445 1479 108, 223» 302) 206, 3090. (ΟΙΡΙ. 

Αἰεχ. τοῖς μακρὰν] ΡΓιηἶ τ. καὶ τού. καὶ εἶπε] και εἰπὰ τοῦ. 
Ἃ .οο . . 

καὶ εἶπε ὅζο. δὰ ἔη. οοπ).} “εἰ! Τρονπῖπις, εἰ “απαὖο εος. Ἡϊετοη. 

ΧΧ. Οἱ δὲ ἄϑικοι] - ὡς ϑαλασσα αναξρασσομενη 22, 36, 48, ξῖ, 
62, 90, 93, 144, 147, (228. ἔιρτὰ 11π.) 233, 298. - ὡς ϑάλασσα, 
(} δας ἴῃ οδιαγαδς. πηΐποτε, ΑἸεχ. κλυδωνισϑήσονται] ργαεπλϊτι. 5τὼς 
ΧΙ], 22, 26, 36, 41, 48, 49, ς1, 62, 86, 87, 90, 91, 93. 97. τού; 144, 

147, 228, 233, 230, 306, 3ο8, (οπηρ]. ΑΙ4. ΑΙεχ. - ὡς ϑάλασσα 
Ατῖη. 1. Ασγῃι. Ἑά4. Οεοῦρ. καὶ ἀναπαύσασϑαι) καὶ ἀαναπανυσεσθαι 
909 144. κτοό, οὐ δυνήσονται} οὐ μὴ δυνωνται" οτι ἀπεξαλλετο 
το υδὼρ αὐτῆς καταπάτημα καὶ ττήλον (ουπὶ δὶς δηἴε ρτι) 22. -Ἐ καὶ 
αποξαλλεται τὸ ὑδὼρ αὐτὴς καϊχπατημῶ καὶ πηλος 23. οὐ δυνωνται". 
οτι ἀποξαλλετᾶι τὸ υδὼρ ἀντῆς καϊαπατημα καὶ πηλὸν 16. οὐ μη 
δυνωνται" οτι ἀποβδαλλετᾶι τὸ ὑδὼρ αὐτῆς καϊαπατημα καὶ τσηλον 
48, κι, 1479 2335) 308. ὥς, π1 καταπατημαῖα, οο, 144. οὐ μη 
δυνωνται" οτ' αποθαλειταὶ τὸ υδὼρ ἄντης καϊαπατημια χαι τῆλον 62. 

οὐ μη δυνωνται" οτι ἀπεδαλετο τὸ ὑδὼρ αὐτῆς ὡς καϊαπατημα καὶ πη- 
λον 93. τοῦ. -Ἐ τι αἀποξαλλετᾶι τὸ υδὼρ αυτηῆς καϊαπατημαὰ καὶ 

πῆλον 228. οὐ δυνηϑήσονται 3.06. -ἰ- καὶ ὠποξάλλεται ὕδωρ αὐτῆς 
καϊαπάτημα καὶ πηλόν. [0 χξ ἴῃ οδιαγαξξ. πηηογε Αἰεχ. 

ΧΧΙ. τοῖς ἀσεξδέσιν] ροηΐξ ρμοίξ ὁ Θεὸς 23. ργδπη. τασι το8. 
εἶπεν ὁ Θεός] εἰπε Κυριος ὁ Θεὸς 26, 16, 41, 49, 86, 87, 91, τοῦ, 198, 
228, 306, 32ο9. Οοπιρὶ. (ΑἸεχ. ουπὶ Κύριος ἰηίοτ ὕῃοο8.) ΟἼογρ. 8[αν. 
α ἴοθ. ὅ5τῶς λεέγεςι Κυριος ὁ Θεὸς 302, 30ς. λέγει Κύριος ΟΟἸΤΕΙ. 
Αροῆ. 110. νὶ. «ἀρ. 18. Ογη!!. ΑΙεχ. νοΐ. νἱ. ρατῖ. ἱ. Ρ. τότ. ἀεί! )ο- 
»ιΐπης Ὦεμ;. Ἡϊεῖοη. 

1. ᾿Αναξοήσον] ῥγαεπηϊτῖ. ουτως λέγει Κυριος ὁ Θεὸς τος. ἐν 

ἰδχύν} τῇ ἰσχύ! σου ΤΠΒεοάοτεῖ. ἷν. 120 ς. ὡς σάλπιγ,}] ὡς σαλ- 

πιγία ΧΙ], 26, 41, 40, 86, 87, 915) 97, 106, 198, 306. (οπιρί. ΑΙά. 
ΑΙεχ. Ογη]!. ἈΠΘκ. 1,. 828. ῥγαπητῖ. καὶ 22, 48, 62, 00, 93. καὶ ὡς 

σαλπιγία κι. ἐν σάλπιγίι Οτίρεη. 11. 420. τῷ λαῷ μου] τῷ γίνει 
μου Τυϊη. Μ. Ρ. τόδ. , μου Ῥτοζορ. ἰη (αἴ. ΝΊο. τοπη. 11. Ρ. 3 5: 
τὰ ἁμαρτήμαϊα αὐτῶν] τὰς ἀνομίας αὐτῶν Ογη]}. ΑἸεχ. 1. οἶς, καὶ 
τῷ οἴκῳ δις. δὰ ἢή. οοπ).] α 93. τῷ οἴκῳ Ἰακῶὼδ] τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ 

Ογτῖ!. ἈΙεχ. 1. οἴ. τῶς ἀνομίας αὐτῶν] τὰς ἀμαρτιας αἀντῶν 41. 

Ογη]]. ΑἸοχ. 1. οἷτ, ; ᾿ 

11. Ἐμὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας] ἡμέραν εξ ἡμερας ἐμε 26. ζητασι) 

ζητησεσι 41, 87, 975 τού, 147, 308, 300. (οπρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. μου΄ 

τὰς δὲς} τας οϑους μου 22, 36, 48, ς1, 62,86, 90, 93, τού, 109, 147, 

Ες ς 



ἬἩΣΑΙΑΣ. ; 

αὐτὲ μὴ ἐγκαταλελοιπῶρ' αἰτδσί μὲ γὺν χρίσιν δὶχ , 

τες, Τί ὅτι. ἐγήςευσαμεν, χαὶ οὐκ εἶδες ; ἐτα ΧΕΙ σάμν τὰς 
Ἰενπι ὙΎ ΡΕΣ. 

ταῖς ἡμέραις τῶν νηξειῶν ὑμῶν εὐ ὁ σ ΣΕ ῈῈ τὰ ϑελήμα
τα ὑμῶν, 

Εἰ εἰς χρίσεις χαὶ μάχας νηςεῦετε, 

ἀκεσϑῆναι ἐν χραυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν; 

ἐδ’ ἂν χάμψης ὡς χρίχον τὸν τράχηλόν σδ, χαὶ 

ὑπογύσσετε. νυ" 
ςεὕὔετε ὡς σήμερον, 

“,. ε “7 ἰρχ Ἅ» 9 Ἀ . 3 ῷ- 

χαὶ ἡμέραν ταπεινδν ἂν ρωπον ΤῊν ψυχήν αὖτ 
᾽ , ΄ ἡ ὲ»»" 

χαλέσετε γηςείαν δεκτήν. Οὐχ! τοιαύτην νηςείαν ἐξε-. 
᾿ αἱ σποδὸν ὑποςρώση οὐδ᾽ οὕτω 

σάκχον Χ ρὥσῆ. 

λεξάμην, λέγε! Κύριορ' ἀλλὰ λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε ςραγγαλιᾶ 

αλλαγμάτων, ἀπόςελλε τεϑραυσμένους ἐν ἀφέσει, 

᾿ ΚΕΦ. Π01Π]. 
Ν ν »“,,Σ “ ΄. ᾿ 

αίαν, καὶ ἐγγίζειν Θεῷ ἐπιϑυμᾶσι, Λεγον- 
ς ων -ς Ψ 9 - 

ψυχὰς ἡμῶν, καὶ ὄχ ἐγνὼως; ἐν γὰρ 
Ν, ΄ Ν ά ε ἰδ 

καὶ π᾿τἄντας τὸς ὑποχειρίους ὑμῶν 

καὶ τύπ]ετε συγμαῖς ταπεινὸν, ἱνατί μοι νη- 
Ρ] ’΄ δ, ΄ 3 7 

Οὐ ταύτην τὴν νηςείαν ἐξελεξάμην, 

΄- ΄ 

ἽΝ τὸ τ 
ς βιαίων συν- 

χαὶ “πἄσαν συγίραφὴν ἄδικον διάσπα. Διά- 

᾿ »“ 32) ν τς τς 9 4 4 "3 Ν - Γ᾽ : Ξνς-Ἀ ΄ -, 

ϑρυπ]ε πεινῶντι τὸν ἄρτον σᾶ, ΧΑ! πτὠχὲς αςεγᾶς εἰσαγε εἰς τὸν ΟΙΧΟΝ σου" εαϑ ἴδης γύυμνον, 

.. 3 ΄- .“ 

περίξαλε, χαὶ ἄπο τῶν 
ς 

9 [δὰ ς 7 

σου, καὶ τὰ ἰἅματά σα ταχὺ ἀνατελεῖ" χαὶ προπορεύσεται 
΄ 

ἡ δόξα τῇ 9ε8 περιςελεῖ σε.. Τὸ 

Ἰδὲ πάρειμι" ἐᾶν ἀφέλης ἀπὸ σᾷ σύνδεσμον, καὶ χειροτονίαν, χαὶ ῥημα γογγύυσμᾶ, Καὶ δῶς το. 

΄ »Ὰ ρ ΄ 

τε βοήσηῃ, χαὶ ὁ Θεὸς εἰσαχόσεταί σου, Ἔτι λαλδντος 

οἰκείων τῇ σπέρματός σὰ ἐχ͵ ὑπερύψει. Τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τὸ φὼς 
» ’ ε ΄ “ς 

ἔμπροσϑεν σὰ ἡ δικαιοσύγη σδ, χαὶ 

σου ἐρεῖ, 

ὅγτι τὸν ἄρτον ἐ ῇ αἱ ψυχὴν τεταπεινωμένην ἐμπλήσηῃς τότε ἀνατελεῖ ἐν τῷ σκό- 
πεινῶντι τὸν ἄρτον ἔχ ψυχῆς σδ, χῆ μ μ 45) , 

ἴω “ ’ὔ’ ε ΄ 

τεῖ τὸ φως σοῦ, χαὶ τὸ σχῦτος σοὺ ὡς μεσημϑρία. Καὶ ἔςαι ὁ Θεός σου μετὰ σοῦ διαπαντύρ' 

» 
3 ».. ε Ν 9 ἮῈ ΄ -.-»ν» ε ων 

χαὶ ἐμπλησϑήση χαϑάπερ ἐπιϑυμεῖ ἡ Ψυχή σᾶ, καὶ τὰ ὀςὰ σὰ πιανϑήσεται" χαὶ ες! ὡς χῆ- 

231, 308. ἐϑιϑυμξσιν) ἐπιποϑεσιν 2309, 3.06. δικαιοσύνην) ῥτῶ- 

τοῖττ. ὁ (ΧΤΙ. πιᾶγρ.) τορ. (ΑἸεχ. (δ καὶ ἴπ εμδγαᾶ. πιΐπογε.) δικαιο- 

συνης 91. πεποιήχως ργθετΛΪΕζ. Θεῖ ποῦ ὕποοβ Αἰεχ. Θεξ αὐτΆ]} 

, αὐτῷ 7Τυδίη. Μ. 1. εἷ. μὴ ἐγκαϊαλελοιπώς} ἐκ ἐγκαϊαλελοιπὼς 

Τυδίη, Μ. 1. οἷς. αἰτῆσί μὲ νῦν] λα γὺν 23. αἰτεσι μὲν νὺν 46. 

κρίσιν δικαίαν] ἴτ. 26. καὶ ἐγγίζεμ) αχαὶ 144. ἐπιϑυμδσι) τολ- 

μῶσιν Τυϊη. Μ. Ρ. 5ς. 

ΠΠΙ. Τί ὅτι ἐνηςεύσαμεν] κα τι 93. ΑἸά, καὶ ἐκ ἔγνως] καὶ οὐ 

τρόσεσχες 11, τού. τῶν νηςειῶν ὑμῶν] τῶν γηφείων ἡμῶν 93. εὖ- 

ρίσκετε) ἐπϑεπίαπίαν Ἠϊεοη. τὰ ϑελήμαΐα ὑμῶν) κα τῶ τὸ6. ὑπο- 

χειρίους ὑμῶν} αὶ ὑμῶν Ογί!]. ΑἸεχ. ἢ, 8 ς3. ὑπονύσσετε] νύσσετε 

Οομρὶ. 

ΙΝ. Εἰ εἰς κρίσεις] ἐδ εἰς κρίσεις 23. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἰδὲ (1 κα ἴῃ 

εἰιαγαᾶι. πυΐπογε.) 7υδίπ. Μ. Ρ. τό6. κα εἰ 41,49, 87, 91,97, 100, τοϑ, 

530, 302, 30ς, 306, 300. ΑἸά. ἢ εἰς κρισὶν τού. εἰς κρίσιν ΟΠ. 

μὴ εἰς κρίσεις Β4Π]. Μ. ἰϊ. 2. Ογη!}}. ΑἸεχ. 1. εἶς. ἵνα τί εἰς χρίσεις 

Οἴερ. ΝΥΠΣ ᾿, 237. “414 γμάϊεία Ἡϊετοπ. πυγμαῖς} τυγμὴ 41. 

ταπεινὸν] τὰς ὑποχειρίους ΟἸγγ το. 1. 500. ἱνατί μοι νηςεύετε] ἱνὰ 

μὴ νηφευητε 109, 302. ινᾶ μὴ νήξενετε 30ς. ἐν κραυγῇ] α 239. 

Ψ. Οὐ ταύτην τὴν νηςείαν ἐξελ.} ἐχ, αὕτη ἡ νηςεία ἣν ἐξελ. ΟΠγγ- 

οἵ. ν. τςο. ἐξελεξάμην} “ λεγεε κυριος τραντοκρώτωρ ΧΙ, 230. 

ΡγϑτηΪτ, ἐγώ 22. 36, 41, 48, 5ἴ, 86, 87), 909 91» 93» 97. 1445 308. 

Αἰά. Τα. Μ. Ἰ. εἷς, ΟΒνγίοίε. ', 90. εγὼ ἐξελεξάμην λέγει Κυριος. 

198. -᾿ λέγει Κυριος 239. 1ο6. Βαῇ]. Μ,. 11. τς. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷ, 

εἰορσὶ, ἐἰϊεὶέ Τοπείπεις 5. Βατῃαῦ. ΕρΡ. (δῇ. ὃ. 3. καὶ ἡμέραν--ψυχὴν 

αὐτα} κι φμῖσ μα οι σπὶπιαπηὶ μιαπι βπε εαμα, 5. ΒαγηδΌ. 1. οἱζ. εἰ 

ον αἰίορρ ἱμρηϊλίαγε απίπαπε μαηι; Ἐϊετοη. κάμψης} καμψεὶς τού. 

καμψη 144. ὡς κρίκον] ὡς κλοιον 22, (36. πηᾶγρ. Ὁ αἱ. πι. χρικον) 

48, τι, (62, 93. υἱ νἰἀεϊιτ) οο, τού, 144) 308, ΟἸΙγ ΤΟΙ. ἵν. 63. καὶ 

σώκκον---ὑποςρώση] εἰ (πεσμπι τε εἰγομπιάεάεγὶς, εἰ οἰπεγ ἐπε ,βτανετῖς : 

5. Βαγηδῦ. 1. οἷς. -. καὶ σποδὸν ὑποςρώσῃ] καὶ σποδὸν ὑποςρωσὴς 97. 

147. 228. ΑΙ4. Τυπίη. Μ. Ρ. τό7. ἀδ᾽ ὅτω ὅς. δά ἔπ, ςοπ,.} πες ες 

νοκαδὲς εὐ μπίμπε εἰ ἀἰϊεπι ἀεεερίαὐίϊεπι. Ἡϊϊετοη. ἐδ᾽ ὅτω καλέσετε] δ᾽ 

ὡς καλεσετε 22, 62,93. 8δ᾽ ὡς καλεέσητε 48, ς΄. δ᾽ 5τω καλεσῃτε 

147, 223» 398. πές ἢε εεἰεὐγαὐῤὶς 58. ΒατηδΌ. Ι. οἴ; νηςείαν δεκτήν] 

νηςειαν καὶ ἡμέραν δεκτὴν τῶ Κυριὼ 22, 23,36, 48, ς1, 62,90, 93, 144, 

147, 233» 308. (Αἴεχ. οὐπὶ καὶ ἡμέραν {Ὁ δας ἴπ οἰιαγαέξ, πιΐπογε, εἴ 

τῷ Κυρίῳ (δ Χ ἴῃ εοάεπι ομαγ.) 1 υἹπη. Μ. 1. οἷς. νηςειαν καὶ ἡμε- 

ρὰν δεκτὴν 86, τος, 302, 305. λέγει Κύριος Ομεγίοί. Ι. εἶς. 

ΨΙ. Οὐχί τοιαύτην---Κύριος} α οὐπὶ ἱπτετηεά, (δα ογῖρι. πιλγρ. 
{υὉ 6) ΧΙ. Εἶδε ο επὶρι εὐωπίοπ, φμοά ἐρὸ εἶερὶ, αἰεὶ! Τορείμως. 

Ἰτθη. Ὁ. 322. Οὐχί τοιαύτην νηφείαν} δχ! ταύυτὴν τὴν νηςειῶν 62. 

᾿δὲ αὕτη ἡ νηςεία ΟἸεπη. Αἰεχ. Ρ. 3295. νηςείαν ἐξελεξάμιην} εἐγω εἶε- 

λεξαμην νηρειαν Ὁ. 228. Οομρί. ἐξελεζαμην) Ρτϑεταϊτῖ. εγὼ 22) 

26, 36, 41, 48, 49, 51, 86, 87, 90, 93) 1005) 144) 147, 108, 239) 302, 
4ο6, 308, 309. Αἰεχ. Τυϊίη. Μ. ἴος. οἷς, ἣν ἐγὼ ἐξελεξάμην ΟἸεπ,. 
ΑΙεχ. 1. εἷς λέγει Κύριος] κ 23. ἀλλὰ λύε δες. δά ἅπ. “οπ1.} εἰ 
7εγαπανεν ῖς, ίνε ονιποηι ποάμπι ἐμ} 16’, εἰ οπιπονε οοηβρνια οπ 651, ἱπὶ- 

᾿ς ογίσαμν ἴτοῃ. 1. οἷζ. 

᾿ ἡ δικαιοσύνη σου] ἠωβίεα 85. ΒαγηΔΌ. 1. οἷϊ, 

φιαπι «εἶς, γε(οίυε (ιϑοςαιίοπες ἐπιροί ον  ἑμερα ΠΟΠΈ ΠΟΥ ΟἰοΥεσ, ἀἰαίμς φμανε 

αίος ἱπ τεπεῥξοπευι, εἰ οπιπεπι αμέίοπετπ πιαλίρπαπι ἀϊρα. 5. ΒΑγΠΔΌ. Ϊ. 

εἰ. διάλνε ςραγΐ. βιαίων συναλλ.} ἐἰἠδοίνε οὐϊῥραείοπες υἱοϊοπίαγμπι 

εαμεοπμσι ἩΠ]οτοΏ. 

Πτρη. Ϊ. εἷς. ἀπόςελλετ-ἐν ἀφέσει, καὶ] αὶ οὑπὶ ἰητεγπγοά. Οτήρεη. Πϊ. 

.ι80. ἀπέςελλε τεϑραυσμ.1 ὠπόλυε τε τεϑραυσμι. ΟἸεπν. ΑἸεχ. 1. οἴξ, 

ΟΒιγίοὔ!, νἱϊ. ς 72. . καὶ ττῶσαν] -Ἐ σου ΑΙά. ἄδικον] -ξ- εν αφε- 

σεις (ἀεϊεῖ. πη. ες.) 144. διάσπα] εοηγεϊπάε. Ἡϊετοη. ἦτ τἀν 

ΨΙ1. αἹωχὲς ἀέγες] τἹωχὸν ἄξεγον ΟΒεγίοίε. ἰν. 63. εἴσαγε) 

εἰσώγαγε 36, 41) 62, 90, 93, τού, 109, 144, 147» 198, 302, 306. 

Οοπνὶ. [υ{π. Μ. 1. εἷε. (ΟΕ. Ρ. 58.) ΟΠεγίοῖ. . εἶ, ἀπὸ τῶν οἰκ. 

τῷ σπέρμι. 68} τὰς οἰκείους τῷ σπέρματός σε Ομιγίοϊ. νἱ!. 78. ἐχ 

ὑπερόψει] εχ, ὑπεροψη 41. ΑἸεχ. Οοπξίι, Αροϊξ. 110, ἢ]. ΠΆΡ. 4. 

ΨΠΙ. Τότε--φῶς σου] Τωπε ἐγμπιροὶ ἐσπιρογαησεπι ἰμπιεπ ἐμμπ. 

5. ΒαχηδΌ. 1. οἷ. τωρώϊμον] τὸ πρώϊμον Οοπηρ!. τὸ φὼς σου] κα τὸ 

86. καὶ τὰ ἰάματά σον] και τὰ ᾿ματιὰ σου (91, τού. ζοιτ. 80 αἱ. 

τ.) 147. εἰ νοβίνεμπια ἡμα ὅ. Βαγηδῦ. 1. οἷ. ταχὺ ἀνατελεῖ ] εἰϊο 

καὶ προπορεύσεται) κα! πορευσονται 30. ἔμ.- 

προσϑέν σου] ροηΐε ροξ δικαιοσυνη σου 306. κ σου ΟἸεηι. ΑἸοχ. ]. οἷξ. 
ποεριςελεῖ σε) τεριξελλει 

σε 91. 
1Χ. Τότε βοήσῃ] τοτε βοησεις 41. τότε Ἐπιδοήσῃ ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. 

εἰ. Τμπε ἐχείανιας 8. Βαγηδῦ. 1. οἴ. Τότε βοήση---εἰσακ. σε] τότε 

καλέσεις, ἐγὼ δέ σου ὑπακεσόμαι Τπεοάοτεῖ, '. 62. ὙὩότε βοήσητ- 

πάρειμι] εἰ ααλμς 16 ἰοφμέπίε ἀΐεαπι; σεε αἄψμη. ἵτευι. 1. οἷϊ. ες καὶ ὃ 

Θεὸς] καὶ ὃ Κυριος 87). Οοπρὶ. εἰσακάσεταιί σου] ἐπακξσετῶι σὸν 

3206. ὑπακόσεταί σε ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἷξ. ἔτι λαλᾶντός σὰ ἐρεῖ] ἔτι 

λαλξντός σα ἐκεῖ (ῆς) Οτερ. ΝΥ, 1. ὅ23. ἐρεῖ] ἐρῶ Οοπξίς. Ἀροΐξ. 

110. ἢ. σαρ. ). Οἴρεη. ἷν. 374,375. (ΟΕ, 111, 311.) ΟἸ γος. 111, τς 3. 

Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἷς. εἴ ἴῃ (δῖ. ΝΊο. ἴοπν. . Ρ. 920. Ῥγόοορ. ἴῃ Οἵ. Νῖο. 

τοίη. ἱ. Ρ. 296. 

7μμη. Μ. 1. οἷς. ἐᾶν δὲ αφελεις 62) 147. καὶ χειροτονίαν) εἰ (μα- 

«ἰείάνε »παίοσωη 5. Βατηδῦ. 1]. οἰῖ, εἰ ογἀἰπαλίοπενι Ἐϊετοη. : 

Χ. Καὶ δῶς] καὶ διδῷς Τυδίη. Μ. 1. οἷϊ, τὸν ἄρτον) α τὸν 229 

ςΙν, 86, οο, 147» 398. “-Ἐ σου 26, 40, τού. ΑΙοχ. Τυδίη. Μ. Ἰος. εἷξ. 

απέηπ ἐμεα Ἐϊίετοα. ἐκ ψυχῆς σου] α σε Τυδίη. Μ. 1. οἷξ. ἰχ πά- 

σῆς ψυχῆς σου ϑῖαν. Οἴἶτος. ἐμπλήσης} ἐμπλησεις τού. τὸ φῶς 

σου] κα σξ το, :4.4.3092. ὡς μεσημξρια] εν μεσημθρια 93. ὡς με- 

σημξριαν τοῦ. 
ὁ ΧΙ. ὁ Θεός σου] κ σου 93, τού, 147, 198, 233. 3.92: μετὰ σξ 

διαπαντός] διαπαντος μετα σου τορ, 3092. μαρεῖ μετώ σα ἴπ ἌἙμιᾶγδέξ, 

ταΐποτε Αἰεχ. καὶ ἐμπλησθήσῃ) καὶ ἐμπληση 22. (93. [ποτὶ ἡση 

Ραπδῖβ ποῖ.) καθάπερ ἐπιϑυμεῖ } καϑα ἐπιϑυμει 2, 90) 233. 

Τα. Μ. 1. εἷ. σπανθήσεται) τιαγϑησονται 4τ. [υπη. Μ. ]. οἷϊ, 

᾿ καὶ ἔςα!] καὶ ἐσὴ 22, 26, 48, ςι, (62. υἱ νἸἀεῖυγ) 90, 93» 144) 147» 

233. καὶ ὡς σηγὴ] -[- υδατος (Χ11. πιᾶγρ. ΤυὉ Χ) 22, 23) 36, 48, 

62, 90, 93, 100, 144, 1479 233» 302, 305) 308. (ΑΙεχ. 1. Χξ ἴπ σμᾶγ. 

πῆη.) « υδατων ςτ. καὶ τηγὴ ὕδατος Τυίπ. Μ. 1. οἷ. - ἦν μὴ 

ἀπόςελλε---ἶν ἀφέσει) ἀνε φμαβίαίος ἐπ γεφωίεπε,. 

ἐὰν ἀφέλῃς} ἐαν δὲ ἀφελὴς 36, 90, 1445 233» 308. 

4. 

7: 

8. 

9. 

ΓΙ. 



ΗΣΑΊΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΠῚ: 

12. πος μεϑύων, χαὶ ὡς πηγὴ ἣν μὴ ἐξέλιπεν ὕδωρ Καὶ οἰκοδομηϑήσονταί σε αἱ ἔρημοι αἰώνιοι, 
χαὶ ἕςαι τὰ ϑεμέλιά σου αἰώνια γενεὼν γενεαῖς, χαὶ χληϑήση οἰκοδόμος φραγμῶν, χαὶ τὰς τοῖς 

13 

14. 

δξβς σου ἀναμέσον «“αὔσεις. Ἐᾶδᾶν ἀποςρέψης τὸν τοόδα σε ἀπὸ τῶν σαξράτων, τὸ μὴ ποιεῖν τὰ 

ϑελήματά σου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἁγίᾳ, καὶ χαλέσεις τὰ σάξξατα τρυφερὰ, ἅγια τῷ Θεῷ" ἐκχ ἀρεῖς 

τὸν τρόδα σου ἐπ᾽ ἔργῳ, ἐδὲ λαλήσεις λόγον ἐν ὀργῇ ἐκ τᾷ ςύματός σου, Καὶ ἔσῃ πεποιϑὼς ἐπὶ 

Κύριον" καὶ ἀναξιξάσει σε ἐπὶ τὰ ἀγασϑὰ τῆς γῆς, καὶ Ψωμιεῖ σε τὴν κληρονομίαν ἸἸαχὼξ τῷ 

πτατρός σου" τὸ γὰρ ςύμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα. 

: » , ε Ν ΄ - “ ὯΜῬΔΝ"ω ἦ “ηἀἷἰ ἫΞ κ  . 

: ΜΗ οὐχ ἰσχύει ἡ χεὶρ Κυρίου τῇ σῶσαι; ἢ ἐδάρυνε τὸ ὃς αὐτϑ τϑ μὴ εἰσαχᾶσαι; ᾿Αλλὰ. τὰ 
ε ἢ ε » .“. 2 Ζ΄ ε ᾿ .. » ͵ .“ “- ε " 
ἁμαρτήματα ὑμῶν διϊςωσιν ἀναμέσον ὑμῶν͵ χαὶ ἀναμέσον τ Θεξ, καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν 

9 7 Ν ΄ 2.»ϑ γ»νγ» ᾿ “Ὁ [ων ν » μ᾿ 

ἀπεςρεψε τὸ πρόσωπον ἀῷ ὑμῶν τᾶ μὴ ἐλεῆσαι. Αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν μεμολυσμέναι αἵματι, χαὶ 
οἱ δάχτυλοι ὑμὼν ἐν ἁμαρτίαις, τὰ δὲ χείλη ὑμῶν ἐλάλησεν ἀνομίαν, χαὶ ἡ γλῶσσα ὑμῶν ἀδὲ- 
χίαν μελετᾷ. Οὐδεὶς λαλεῖ δίχαια, δδὲ ἐς! χρίσις ἀλησινή" πεποίϑασιν ἐπὶ ματαίοις, χαὶ λα- 

“ ᾿ ὦ ΄ ΄ Ν ΄ 2 ΄᾽ 
λδσι χεγοι, τι χυδσι ὅσονον, χαὶ τίχτδσιν ἀγομίαν. ᾿Ωἃ ἀσπίδων ἔῤῥηξαν, χαὶ ἱςὸν ἀράχνης 

ὑφαΐνεσι, χαὶ ὁ μέλλων τῶν ὠῶν αὐτῶν φαγεῖν, συντρίψας ὅριον, τοῦ χαὶ ἐν αὐτῷ βασιλίσκον. 

Ὁ ἱςὸς αὐτῶν οὐχ ἕςαι εἰς ἱμάτιον, δδὲ μὴ τεριδάλωνται ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν" τὰ γὰρ ἔργα 
αὐτῶν, ἔργα ἀνομίας. 

ἐξέλιπεν] ἦν μη ἐξελειπεν 23. ἥ μη ἐξελιπεν 62, 147) 233. ἢ γὴ ἢ 
μὴ ἐξέλιπεν ΤυΠ|π. Μ. Ι. οἶς, ὕϑωρ] Ἔ καὶ τὰ ογὰ σε ὡς βοτανη 

ανάτελει καὶ σιανϑήσεται και κληρονομήσεσι γενεας γενεῶν 46, 40, 

8ό, 8), 91, 93» 97, 100, 147, 108, 228,233, 230, 302, 3ος, 30ύ, 300. 
ΑΙά. ΑΙεχ. -Ἐ εδάεῃ, πιῇ πιανϑήσονται, 41. -Ἐ εδάδπ), οὐπὶ γενεων 
γένεις ὈΓῸ γενεᾶς γενεῶν, τού. 

ΧΙΙ. Καὶ οἰκοδομηϑήσονταί σε} καὶ οἰκοδομηθήσονται σοι 26, 16, 
90, 144. ασεό2. Καὶ οἰκοδομηϑήσονταί σε--- γενεῶν γενεαῖς] αὶ ΟἿΠῈ 
ἱπιεγπηθά. τοό. καὶ ἔγαι:---κληϑήσῃ] καὶ μνημόσυνον γενεῶν γενεαῖς 
καὶ κληϑήση ΟΥΠ]]. ΑΙεχ. 1.83. τα ϑεμέλιά σον] σου τα ϑεμελιᾶ 
ΧΙ], 26, 86. ΑΙεκ. γενεῶν γενεαῖς] ἴγ. 22, 26, 36, 48, ςι, 62, 87, 
90, 93, 97» 144, 147, (228. υἱ ν]άἀεῖυγ) 233, 3208. ΑἸά. εν γενεαις 

γενεῶν 41. Οοπηρ. καὶ κληθήσῃ] αναςήσεις καὶ κληϑηση 22, 23; 
46, 48. ξι, 625 90, 93, 144, 308. (ΑΙεχ. οὐπὶ ἀνάςησεις (Ὁ ας ἴῃ 
οἶδαγ. τηϊποίθ.)}, καὶ τῶς δες, δὰ ἤῃ. ςομ,.] καὶ τὰς λίϑους τὰς ὦνα- 
μέσον τῶν τρίθων παύσεις. ΟοταρΙ. καὶ τῶς τρίξες σου] κα σου ΧΙ], 

22, 36, 48, 40, ς1, 62, 90, 93, 100» 144. 147) 302. ΟΥτ]]]. ΑἸΕχ. 1. οἶτ, 

και τῆς τριδας 23, 87) 91» 97» 1οὅ, 239, 306, 300. ΑἸά. ΑΙεκ. ἀνα- 
μέσον παύσεις] ρτρτηϊττ. τὰς 23, 87,91, 97» 1ού, 230, 306, 300. ΑἸ]ά. 
Α]εχ. ῥγαπηῖῖ, τας 36, 48, 49, “1, 62, 90, 93, το, 144» 147» 233) 

202, Ογη!}}. ΑἸεχ. 1. οἷϊ. 
ΧΙΠΙ. τὸν πόδα σε) ροηϊϊ ροῖ σαξξατων 22, 36, 48, 62, 90, 93; 

109, 144) 147, 233, 302, 308. ἀπὸ τῶν σαδδαάτω»] ἐκ (αόῤα!!: Ηϊ- 
Ἔἴοα. κα Αγῃ). 4. Απῃ, Εά. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] αὶ τῇ 91, 97. 228, 300. 
Οοπιρὶ. καὶ καλέσεις] και καλεσὴς ς1) 90, 979 τορ. [υδίη. Μ. Ρ. 
1ιῖ8ης.- τῶ σαάξξατα τρυφερὰ] τα σαξδατα δεδοξασμενα ΧΙ]Π. τὰ 
σαβξατα σον τρυφερὰ 147. τὰ σαξθατα τὰ τρυφερὰ τοϑ. ἅγια 
τῷ Θεῷ] - σου (ΧΗ. υἱ νἱάδίιγ) 26, 41, 49, 86, 87, 91, 97, τού, 

198, 3οό, 399. Οοπιρὶ. ΑΙά. - δεδοξζασμενα και δοζασης αὐτο 22, 
᾿ 46, 48, ξ΄. -Ὲ εδάεπ), πἰἢ δοξασεις, 93. -Ἐ δεδοξασμενα 23. αγιὰ 

τὸ Θεὲ δεδοζασμιενα καὶ δοξασης αντα 62, οο, 147, ἔς, ΠῚ ϑοξασεις, 
144, 308. ἔς, ἢ δοζασει, 2332. ἅγια τῷ Θεῷ σε δεδοζασμένα, καὶ 

δοξάσης αὐτὰ (ουπι σε ποῦ ὕΠ005, εἴ διδοξασμένα δες. ἰπ σΒΆΓ. τηΐη. ) 
Αἰεχ, ἅγια τῷ Θεξ σου Τυδίη. Μ. 1. οἶς. σπενδόμενα τῷ Θεῷ καὶ 
διδοξασμένα 13 (οάϊςες δεγρὶϊ. ἐχ ἀρεῖς} ῥργϑεπηϊτῖ. καὶ 22. δχκ ὥρης 
(93. οοττ.) 97. ΑΙά. Τυμ. Μ. 1. οἶς. ἐπ᾽ ἔργῳ] ἐπ᾿ ἐργον 97, 308. 
7Τιωη. Μ. 1. εἷ. εἐδὲ λαλήσεις] ἐδὲ μὴ λαλήσης Τυδὶπ. Μ. 1. οἷξ. 
ἐν ὀργη]} α ]υδίη. Μ. 1]. οἷ. ἐν ὀργῇ ἐκ τῷ σόματός σον] παθεῖ [Ὁ 

“« ΑΙεχ. 

ΧΙΝ. ἐπὶ Κύριον] ἐπι Κυριου 25. καὶ ἀναξιξάσει σε] α και 

(22. εταΐ.) 93: ἐπὶ τὰ ἀγαϑὰ τῆς γῆς} ιργα οπιπεμι ἐσγγαπε ἴτε. 

Ρ. 4:6. τὴν κληρονομία» τὴν οἰκονομίαν 302, 305. Κυρίου] τοῦ 

Κυρίου ὙΎΒΡ ἐλάλησε ταῦτα] ἰοεμέωσι ἐ. Ἡϊετοι. 

1, ἡ χεὶρ Κυρίου] ἡ χεῖρ μου (πιᾶγρ. υἱὲ 'π ἘΔ.) ΧΙ]. α ἡ 62. 
ἡ Χεῖρ του Κυριου τορ, 2 30,303: πιαΝκΓΠΙΕα Οἤρεη. ἱϊ, 6ό2. τον 

σῶσα!] -- σε 97, 228. ἢ ἔδαρυνε] ἢ εθραϑυνε 3ος. ἢ ἔδαρ. τὸ οὖς 
αὖτ] σε ξγαφάυὶ σμγέηι μιφανη Ὁήρεη. ]Ι. εἴ. τὸ ὃὅς--᾿Αλλα] ωρ- 

οἱ δὲ αύδες αὐτὼν ἐπὶ «πονηρίαν τρέχϑσι, ταχινοὶ ἐκχέαι αἷμα, χαὶ οἱ 

Ρἰεῖα ἰπ τηᾶγρ. τεο. πὶ. 1.4.7. τὸ ὃς αὐτῷ}}λῪ αὐτῇ 36.Ὑ τῇ μὴ εἰσα- 
κᾶσαι!) τὰ μὴ ἀκεσαι 41, 62, 90, 144.-: {14}. Ἔχ οοτγ.) Εὐΐρ. Πδτη. 

Ενδηρ. Ρ. 58. κα τὸ Οοπρὶ. 
11. ᾿Αλλὰ τὰ ἀμαρτήμαϊα ὑμῶν} κα αλλα 86. «ὑμῶν τοῦ. ἐχὶ 

τὸ ἁμαρτήματα ὑμῶν ΟἸυγίοί. χὶ, 288. διϊςῶσιν] διαξωσιν 1|. 
διΐςησιν ἘύΙεῦ. 1. εἷς. ἀναμέσον--τῷ Θε5] ἀναμέσὸν ἐμξ καὶ ὑμῶν 
Οἥρεη. ἰΪ. 7ό6ο. ΟἸγίοί. .. εἷς, ἀναμέσον ὑμῶν καὶ ἐμᾷ ὙΠιεοάοτεῖ. 

ἢ, 662. καὶ ἀναμέσον--ἀμαρτίας ὑμῶν] ,.ὄ οὐπὶ Ἰηίοσπηδά. (εξ ἱπ, 
Ω Ά φώ ΩΣ 

πιᾶγσ. δάϊοτρι. καὶ τε Θεβ) 22. καὶ ὠναμέσον τῇ ΘΕΣ] α αγάμεδον 

ΧΗ, γ)6, αι, 40, 86, 87, 91» 93», 97» 1ού, 198, 228, 306, 3200. Οομρί. 

Εὐ468. 1. οἶς, Βαθεῖ ἴῃ ομαγαδς, πιίποσε Αἶεχ. διὰ τὰς ἁμαρτίας 
ὑμῶν] 93. τὸ πρόσωπον] -ἰ- αὐταε ΧΙ], 26, 16, 41, 48, 40, 51, 
ό:, 8), φ9ο, οἱ, τού, τος, 147, 108, 228, 2137 230, 2ος, 206, 208. 

Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 
111. μεμολυσμέναι αἵματι) μεμολυμμεναι αἰματι (ΧΙ]. οοττ. υἱ 

ἴῃ Εά.) 26, 36, 48, 99, 100, (144. εχ οοτ. δΌ 4]. νη.) τοϑ, 233ν 302. 

ΑΙεχ. - καὶ οἱ δάτ. ὑμῶν ἐν ἁμαρτίαις} α ϑίαν. Οἴἶτορ. 
τίαις} ,. ἐν Οοπιρὶ. τὰ δὲ χείλη" -ἀνομίαν] ἰαδία οεγα ροϊϊκία βιπε 
᾿πιλωίαι: Ηΐετοθ. ἐλώλησεν ὠνομιίαν} ἐλαλησεν αδικιαν 26. ελα- 

λησᾶν ἀνομιᾶν 41,87, 91, τού, 198, 228, 220. (οπιρὶ. 

λετᾷ} ἀνομιαν μελετα 26. 
Οοτηρὶ. 

Ιν. Οὐϑεὶς ἄς. δά π. οοπι.} Νιαϊίας ἰοφωίμιν ἠωβα, φμία ςοπείρίωπι 
ἰαδογενη εἰ ρατὶμηὶ ἱπίφωίαίεπι. Τ Ἰθοάογεῖ. ν. 107. (Οὗ, ν. 673.) καὶ 

λαλδσι] α 239» 306. καὶ λαλᾶσι κενὰ] εἰ ἐοφμμηεν ὑαόμα, ἱπίφηῖ- 

Ἰαίες, αἰφμε ρεεεαία : Ἡϊΐετοι. κενὼ] καινα τοό. ὅτι χύεσι τόνον] 

οτι τικτασι ὥονον 93. ἀνομίαν] ματαια 63, 90, 147, 233, 308. 
ν. ᾿Ωὰ ἀσπίδων) τα ἀσπιδων 323ος. ἔῤῥηξαν] διερρηξαν 62. ἐχ- 

εἰμίνμη: ὙΒοοάοτεῖ, 1. οἷϊ. ὑφαίνεσι] ὑφαίνοντες Ὅτερ. ΝΥ, ᾿ἰ. 
44ς. Ογήϊ!. ΑΙοχ. ἶν. 4ος. εἰ α΄. καὶ ὁ μέλλων] καὶ ὁ ϑέλων Ευΐε. 
1. εἶς, καὶ ὁ μέλλων ὅτο. δὰ ἢπ. ςοπ).} εἰ φοπι Ομ Γς ἐὰ οὐὶε ΦΟΓΕΜΙ, 

εοηγίαρεπε ἱπυέηῖ! πποηβγωπι, ὙΠ εοάογεῖ. ν. 673. δἰ φιὶ αἷς ουὶς δογμηε 

εονπφάεγο νοϊμετγί!, ἤ᾽ ἀπρέπς γερετὶεί ρμίγί ἄμπι, εἰ ἐπὶ ἱρ0 γερμίμπι. Ἐϊλετοπ. 
φαγεῖν] ἐσϑιεῖν 22, 36, 48, ςι, 62, 90, 93») 144, 147, 233, 308. 
συντρίψας ὅριον, ] συντριψας, Ἐρίνον 48. συντριψας βραιον 62. εὖρε! 
εὐρη 1ο9, 302. καὶ ἐν αὐτῷ] καὶ ἰδὲ ἐν αὐτῷ ϑίαν. Οὗτος. βασι- 
λίσκον] βασιλισκος (22. οοῖτ. υἱ ἴῃ Ἐά.) 26, ξι, ό;, ρο, τού, 144, 

108, 239, 206, 308. 
ΝῚ. εἰς ἱμάτιον] ὡς ἐματιον 87. ἀϑὲ μὴ τεριδάλωνται] 8δὲ μὴ 

ποεριξαλενται 41. 8δὲ μὴ περιδάλονται 62. Ἐυΐεῦ. 1. εἶς, ἔργα 
ἀνομίας} κα ἐργα 9ο, 144- ἀνομιῶ καὶ εργον ἄδικον ἐν χερσιν αὐτῶν 
3.08. ὠνομίάς] - καὶ ἐργον ἀδικὸν ἐν χερσιν ἀντῶν 22, 23, 36, 48, 
ξι; 62, 90, 93, 144. Ὁ εἈάςπὶ, ΟὐΠῚ ἄνομον ΡῬΙῸ ἄδικον, 147, 233. 

Ἑ καὶ ἔργον ἀδικίας ἐν χερσὶν αὐτῶν, (10 Χξ ἴῃ ΤΠΆΓ. τηΐποτε, ΑΙεχ. 

ΨΙΙ. Οἱ δὲ πόδες αὐτῶν} α δὲ 25, 36, 48, «τι. ἐπὶ πονηρίαν] ἐπι 

τὴν ᾿σονηριᾶν 144. εἰς κακίαν Οοηίει. Αροΐξ. 118. ἢ. ο8Ρ.21:. τα- 

χινοὶ] Ργϑ τε. καὶ 62, 905 144. ταχινοῖ εἰσι (οηξίς. Δροῖϊ ]. εἷκ. 

ἐκχέαι αἷμα] -Ἐ αναιτιον (ΧΗ. ΠΊΆΓρ.) 22, 23» 36, ς1, 93. (Αἰεχ. 

ἐν ὦμαρ- 

ἀδικίαν με- 
αδικιαν ἐμελέτα οἵ, 97, 228, 300. 

- 



διαλογισμοὶ, αὐτῶν, 

᾿ Καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐχ 
Δ Ν ξ΄. “32 22 . ἡ) 

ἐςραμμέναι, ἃς διοδεύδσι, καὶ δχ οἴδασιν εἰρήνην. 
. 

ΗΞΣΞΙΑΙΑ͂ Σ. 

διαλογισμοὶ ἀπὸ φόνων᾽ σύγτριμμα ; 

᾽ ἀρ ο ον “ΟΣ καῖε ἔϑδοῖο αὐτῶν" αἱ γὰρ τρίδοι αὐτῶν δὲ- 
οἴδασι, καὶ οὐχ ἔς! χρίσις ἐν ταῖς θύοι ΦΌΤΩΥ αι γὰρ τρί 

ς ᾿ ΡῚ ρ ε ῥ 9 (ὁ 

καὶ ταλαιπωρία ἔν ταις ὁδοῖς αὐτῶν, 

[ωἿ 

ΚΕΦ. Ε1Χ. 

8. 

2. 4 ε ΄ 2. 2 393 “5 ν. » . 

Διατᾶτο ἀπέςη ἡ τρίσις ἀπ αὐτῶν, Χαὶ 8 μὴ 9. 

9. .. ρ, Ε )»  ῳ. ΄ ΄ ΙΝ 3 

| χαταλάξη αὐτὲς δικαιοσύνη" ὑπομεινάντων ἀυτῶν φὼς ἐγένετο αὕτοις σκοτος, μείναντες ΑυνγΉΥ. Εν 

" ΄ 

ἀωρίᾳ «περιεπάτησαν. 
ες “- ἃ 

3 
’΄’ 

λαφήσασι" χαὶ πεσδνται ἐν μεσημξρίᾳ ὡς ἐν μεσονυχτίῳ, 

ἄρκος καὶ ὡς περιςερὰ ἅμα “πορεύσ
ονται" 

ἊΝ 

κηκεν ἀφ᾽ ἡμῶν. Πολλὴ γὰρ ἡμῶν ἡ ἀνομία ἐναντίον σδ, 
,᾿’ 

ψηλαφήσουσιν ὡξ τυφλοὶ τοῖχον, 

ἀνεμείναμεν χρίσιν, 

χαὶ ὡς ἐχ, ὑπαρχόντων ὀφϑαλμὼν ψη- 

ὡς ἀποθνήσκοντες ςενάξεσιν' Ὡς 

καὶ ἐκ ἔς: σωτηρία, μακρὰν ἀφε- 
ε 

χαὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέφησαν ἡμῖν" 

. 3 ἰνίον 2 ς ν᾿ Ν ν 9» ΄ ε: ΡῈ Ἂ»ἢ 9 ΄ Ν᾿ ͵ 

αἱ γαᾶρ- ἀνομίαι ἡμῶν ἐν ἡμίν, χαι τὰ ἀδικήματα ἡμῶν ἐγνωμεν. Ησεξήσαμεν χαὶ ἐψευσάμενα, 

καὶ ἀπέςημεν ὄπισϑεν τᾶ Θεξ ἡμῶν: ἐλαλήσαμεν ἄδικα: 

3 
ε ἰϑη 

Ν, 3 
1. 9 ἊΝ 7ὔ 

τήσαμεν ἀπὸ χαρδίας ἡμῶν λύγες ἀδίχες" Και ἀπεςήσαμεν ὀπίσω τὴν ΧΡΙσῚν, 

μάχρᾶν ἀφέςηκεν' ὅτι χκατηναλώϑη ἐν ταῖς ὁδοῖς 

διελϑε!ν». 
3 » )Σ)ιὶιι ὦ δ, δ. 7 

οὐχ ἤρεσεν αὐτῷ; ὁτίι ὃΧ ἢν χρίσις. 
ἐ ΩΣ ἰδ 

ληψύμενος" χαὶ ἡμύνατο αὐτᾶς τῷ 

Καὶ ἡ ἀλήϑεια ἦρται, χαὶ μετέςησαν 

Καὶ εἶδε, κα 

βραχίονι αὐτῇ, χαὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ ἐςηῤίσατο. 

΄-ς 2 ΄- 3939 » - ΝΣ 

χαὶ ἠπειϑήσαμεν" ἐχύομεν, καὶ ἐμελε- 

χαὶ ἡ δικαιοσύνη 

2. Ὁ 4 Ν 3 ’ ὔ 

αὐτῶν ἡ ἀλήϑεια, καὶ δὲ εὐϑείας οὐχ ἐδύναντο 

τὴν διάνοιαν τῇ συνιέναι" χαὶ εἶδε Κύριος, χαὶ 
,2ἷ͵ω.͵ι᾽»΄ῪᾳἿἀ 323»ν ν 7 . 9)» ῳᾧ᾽ ε 39 

ὶ ἐχ ἦν ἀνὴρ, καὶ κατενόησε, καὶ ἃκ Ἦν ὁ ἄντι- 
- 2 ξ΄ 

Καὶ ἐνεδὺ-- 

σατο δικαιοσύνην ὡς ϑώραχα, χαὶ “ππεριέϑετο περιχεφαλαίαν σωτηρί8 ἐπὶ τῆς χεφαλῆς, καὶ περι- 

εδάλετο ἱμάτιον ἐχδικήσεως, χαὶ τὸ περιξόλαιον αὖτ, 

ὑπεναντίοις. 

(δ κ 'π οβαγαῖ, τοΐπούε.) ργαπηῖ. τόν 41. ἔχέεις αἰμὰ ἀναιτιον 

6". εἐχχεεῖν αἰμα αναιτιον 90, 144. 4098. τῷ ἐκχεεῖν ἀΐμα Οοιίι. 

Δροΐ Ἰ. οἰξ. σά εἤπιπάεπάμηι (απρμίπεπι ἱπποκίπιπε δ' Ηϊετοη. -Ἐ ἀϑῶον 

Αταν. 1. 4. πα, Εά. - καὶ οἱ διωλογισμοὶ--- ὠπὸ φόνων] α οὐπὶ ἰπ- 

ιοττηεὰ. Οοπαίιι, ΑΡροῖξ, 1. οἷτ, εἰ εορ ἡ α!ΐοπες Ἔογτπε εορ ἐφ ίοπες βαΐ!ο- 

γαγι; Ηϊειοη. απὸ φόνων] ἀφρόνων 22, 23, 36, 48, 51, ό;, (86. 

τᾶ.) 90, 91, 97» 1ού, 109, 144) 147» (228. εχ ςοιτ.) (233. πλάγρ. υἱ 

ἰὼ Ἐα.) 239, 302, 3ος, 306, 308. ΟΟΙΊΡΙ. ΑἸεχ. Ευΐεῦ. [. οἷ. 

ΨΠ1. Καὶ ὁδὸντ--ὁδοῖς αὐτῶν] κα συμ) ἱητεγιηθά. 62. Ἑυΐεῦ. 1. οεἰϊ, 

8ῖαν. Οὗτος. οὐχ οἴδασι] οὐκ ἐγνωσαν (Χ]]. υἱ ν᾿ ἀεῖυγ) 26, τού, 

του, 198, 392, 305. ΑἸεχ. Οοπῆϊι. Αροῖ. 1. οἷς. ΟἸεπ). ΑἸεχ. Ρ. 424: 

καὶ οὐκ ἔς! καὶ οὐχ ἐξα! οἵ, 239, 306. αἱ γὰρ τρίξοι] γὼρ Ἐυ- 

(Ὁ..1. εἷς. ἃς διοδεύκσι] αἷς διοδευεσι 23. ἃς τρέχσι 26. Ῥοήϊξ 

᾿Παϊΐτι δηῖε διεσραμμεναᾶι 93. Δ ΟἸεια. ΔΑἴεχ. Ρ. 64. καὶ ἐκ οἰδα- 

σιν] καὶ ἐκ ἴσασιν ΟἸεπι. ΑἸεχ. ἱ, οἷς. | 

᾿ ΙΧ. ἡ κρίσις} κα ἡ τοῦ. ὑπομειν. αὐτῶν φὼς} υπομεῖιν. φως αὐων 

147. κ αὐτῶν Επὲεῦ. 1. οἷϊ. Ογήϊ!. ΑἸοχ. ἴ, 94. ἐγένετο αὐτοῖς] 

ἡ αὐτοῖς 8ῖαν. Οἰἶἴτορ. αὐγὴν] αὐτὴν (εἴ ροηΐς μοί αωὡρια) 198. 

ἐν ἀωρίᾳ] ἐν σκότει Οοπιρὶ. ἐν σχοτίῳ ΟΥ̓]. ΑἸεχ. 1. οἷζ. 

Χ. ὡς τυφλοὶ] ὡς τυφλος ΧΙ], 26, 36, 49, 87, 915) 97 τού, 147. 

232. καὶ ὡς δχ!] καὶ εχ ὡς 235 56. ψηλαφήσεσι) ψηλαφησομεν 

ΧΙ. καὶ πεσᾶνται] κα και 22, 51, 62, 90, 93. 100, 144, 28, 302, 

408. Οοπηρὶ. Ευζῦ. 1. εἴ. ὡς ἐν μεσονυκτίῳ] α ὡς 93. λὲν 147. 

ΧΙ. Ὡς ἄρκος] ὡς ἄρκτος 306.͵ καὶ ὡς τεριςερὼ] λῶὼς 41. 

Ἑυζῦ.1. οἷ. ἀνεμείναμεν ὅζο. δὰ ἔπ. οοη1.1 ἐπ ῥεόξαυΐπιις μά Ἰοίμπι, 

εἰ ποη εἰ; {αἴως ἰρηρε τεσεβ ἃ ποῦς. Ἡϊετοη. 'χρίσιν ὅς. δἀ ἥη. 

«ουν.Ἷ δίκην καὶ ἐκ ἦν, δωτηρίαν καὶ ἐμάκρυνεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ Οοάϊςε8 

δεγρῖϊ. καὶ ἐκ ἔξ] καὶ 5κ ἐξαι 40, 87, 97) 309. ΟΟπιρΙ. ἀφέςη- 

κεν] αφερηχᾶς 144. 308, ἀφ᾽ ἡμῶν] καφ᾽᾿ 223. ἀφ᾽ ἡμῶν--ἀπε- 

κήσαμεν ἰπ οοπ|. 14.1 αὶ οὐπὶ ἱπίεγηνεί, ({ρρ]εῖα ἴπ πιᾶγρ. τέο. τα.) 

147. ὃ 
ΧΙΙ. Πολλὴ γῶρ ἡμῶν] τολλη γὰρ ἐςὶν ἡμῶν τορ. ἡ ἀνομία} 

Α ἡ τού. ᾿ 
ἰ 

ΧΙΠΙ. Ἠσεβήσαμεν] ηδικησαμεν το9, 302, 3ο5ς. καὶ ἐψευσά- 

μιϑα} -Ἐ ἐν Κυριω 25, 523, 36,48, ς1,62, 86, 90, 93, 144ν233. (ΑΙεχ. 

(ὰῦ κα ἐπ ομιαγαδι. πΐποσβ) ὄπισθεν τῷ Θεξ ἡμῶν] Ρτγαταῖες, απὸ 

ΧΙ], 22, ὡό, 36, 41, 48, 49, κ1, 62, 87, 90, 93, τού, 144, 147» 198, 

428, 233, 306, 308, 300. ΑἸά, ΑΙεκ. ὠπὸ τῷ Θεξ ἡμῶν Οοπηρὶ. 

ἰλαλήσαμεν ἄδικα] ελῶλῃσαμεν ἀδικιαν 26. καὶ ἠπειϑήσαμεν) 

α και 26. - καὶ ἡπισήσαμεν (αἵ νἱάείυγ) 40,) 62. κ τοό. ἐκύομεν 

ἭἭ τονηριᾶν 22 ΕΧ (ΟΙΤ. Ἔ τῦονον 93. κα τοό. , καὶ ἐμελετήσαμεν} 

καὶ ἀπερησαμεν (22. {ἰτετῖβ ἐς ρυπϑῖβ ποῖδι.) 93: οπὸ καρδίας 

ἡμῶν] απο καδιας υμῶν 36.Ὺ λόγες ἀδίκες] λογες δικαιδς.93. 

ΧΙΝ. ὀπίσω τὴν κρίσιν] πὸ τῆς κρίσεως (οπιρί. καὶ ἡ ϑικαι- 

Καὶ φοξηϑήσονται οἱ ἀπὸ δυσμῶν τὸ ὄνομα Κυρίου, 

ὄγομα τὸ ἔγδοζον" ἥξει γὰρ ὡς ποταμὸς βίαιος ἡ ὀργὴ παρὰ Κυρίου, 

Ὡς ἀνταποδώσων ἀνταπόδοσιν ὄνειδος τοῖς 
“ ε 5 3 3 ἰδὲ ε 4 ς] 

χαὶ οἱ ἀπ αἀγατολων ἡλίου τὸ 

ἥξει μετὰ ϑυμδ. Καὶ 

οσίνη] -“ σου “6. μακρὰν ἀφέρηκεν) αφ᾽ ἡμῶν 22, 26, 48, ξΙ, 

93: τού. ΑΙεχ. μακρᾶν αφ᾽ ἡμῶν αφεςῆκεν 228. ὅτι κατηναλώθη) 

οτι καταναλωθὴ 111, ΧΤΙ, 415 (40. υἵ νἱάεῖυτ) 90, 91, 93. 106, 144. 

ἡ ἀληϑεία] ργαπιπῖ. αὐτῶν 93- καὶ δὲ εὐθείας} α δ’ 39ος. καὶ 

δ εὐϑείας---ἀλήϑέια ἴῃ οοηι. ἔε4.] α οὐπὶ ἱπιειτηεά. (ροίξεα αἀάϊε. ἴὰ 

τΔγρ.) 51. 
διελϑεῖν]} ελϑειν 41. 

ΧΥ. καὶ μετέςησαν) χαι μετεςησε 306. τὴν διανοιαν) Ὁ αὐΐων 

, φῦ, 246, 41. 49, 41, 86, 87,01» τοῦ, 147, 198, 228, 233, 300. Οορρρι. 
φὸ 

ΑΙά. ΑΙοχ. 8 ἄντε 2309, 306. τῇ συνιέναι) - καὶ ἐγενξτο ἡ ἀλη- 

σεῶ ἐπιλειπᾶσα, και ὃ ἐκκλινὼν απὸ κακχδ τολιορχδμενος 46, 6;, ὁ» 

144, 147, (28. πιᾶγρ.) 233ν308. ΤῈ συνειδεναι 41. κα τῷ 48. τοῦ 

συνεινγῶι 306. πὶ ποθ ἐμ] ρετεπὶ : Η:εΐοη. καὶ εἶδε Κύριος} καὶ 

ιδὲν Κυριος 49. και ιδοιεν Κυριος τού. καὶ ἐκ ἤρεσεν αὐτῷ] καὶ εκ 

πρέσεν αὐΐων 22. -Ἐ οτι οὐκ ηρέσεν ὥυτῶ 144. Δ αὐτῷ Ατ. 1. ΑΜ. 

ἘΔ. δ[δν. : 

ΧΥῚ. Καὶ εἶδε] καὶ ιδὲ 49. ΑΙεχ. - Κύριος 93. καὶ κατενό- 

“σεῖ α και 87, 97.228. τῷ βραχίονι αὐτῷ} ργαπηῖῖς. ἐν 22, 36, 48, 

ΞΙ, ὅ2, 90, 147. 233» 308. καὶ τῇ ἐλεημοσύνῃ} τ᾿ αὐτε 36, 48. 

ει, ό2, οο, 93; 144» 147.233» 408. (ΑἸεχ. ὅδ Χ ἴῃ ομαγδδς. τηϊμποζε.) 

Ἄτην. τ. ἅπῃ. Ε4. ἐρηρίσατο) ἣ ἐρηριξατο 41. ἐςηρίξατο Οοπλρὶ. 

ΧΥΙΙ. καὶ περιέϑετο] και περιεδαλετο 230, 306. 

--χεφαλῇς} α ουπὶ ἱπίεγπιεά. (δά οτρί. πιάγρ.. ΠΊ. ες.) 22. ὥεριχε- 

φαλαίαν) κεφαλαιαν 198. ἐπὶ τῆς κεφαλῆς] - αὐτε 308. καὶ τὸ 

τοεριξόλαιον αὐτῷ) α αὐτὸ ΧΙ], 23, 26, 49, 86, 87, 90, 915) 97» τού, 

τορ, 144, 198, 302) 305, 308, 300. (ΟΠῚΡ͵. χα! τὸ ποεριδολαιον ζη- 

λου 22, 36, 48. 51, 93» 147» 228, 233. (ΑΙεχ. οὑπὶ ζήλου υὺῦ  Χ ἴῃ 

οδιαγδέξ. ταΐποτε.) ἔς, οἸἱὺ καὶ, 62. δὶ ραϊϊϊο. Ἡϊετοη. 

ΧΥΤΙΙ. ὄνειδος] ρταεπηῖτι. καὶ 91. τοῖς ὑπεναντίοις] -- αὖτε, 

ἄμυναν τοις ἐχθροῖς αὐτε. τῶις νησοὶς αποϑομα ἀποτίσει (22. υἵ νἱδέ- 

τατ) 36, ςτ, ὅς, 147. (233. οὰπὶ οπηηῖθυ5 8Ὸ ἀμυνᾶν υἵχυς δὰ ἀποτι- 

σες ἰποῖ. Ὁ ΧΚ)ὶ -Ἐ οδάδῃ, εἰ αποτιση, ΟὐΓὴ Ρυπέεϊβ ἔωρτὰ νοῦ. αμυ- 

νῶν, 93. “ἵ ταις νήσοις ἀνταποδομα ἀποτίσει (Τὰ Ὁ 5) 23. Ἔ ἄντε 

ταις νήσοις ἀποδομὰ ἀποτίσει 48. “Ἐ εὐἀείη, εἰ ἀνταποδομῶ; ὃο, 

144, 308. - αὐτα 86, τοῖς ὑπεναντίοις Χ αὐτῶ, ἄμυναν τοῖς ἐχθροῖς 

αὐτῷ, κε ταῖς νήσοις ἀνταπόδωμα ἀνταποδώσει, οὐπὶ αὐτὰ, ἄμυναν 

δες. ἴῃ οπαγαές. πιΐηοσγε, Δ Ϊθχ. 

ΧΙΧ. ἐπ᾿ ἀνατολῶν ἐλίου] α ἥλισυ 41. τὸ ὕνομὰ 2.1 Ὑ ἀντὰ 

25, 36, 48, τι, ὅλ, 86, 9ο, 93» 144. 398. (ΑΙεκ. τ ἪΧ ἴῃ Ὀδεγαξξ, 

ταΐποτε.) ΤἩἨβοἀοτεῖ. ἱν. 972. τὸ ὄνομα τὸ ἔνδοξον] τὴν δόξαν αὐτῇ 

ϑῖαν. Οἶτοσ. τὸ ἔνϑοξον] τὸ αγιον 87. Ἵ ἄντξ 147,233,230. ,ο6. 

ὡς ποταμὸς βίαιος} ὡς τόταμος βιαίως τοό. παρῶὼ Κυρία} α παρὰ 

23, 26, τορ, 392, 32ος. ἥξει μετὰ ϑυμξ] παρεῖ (Ὁ “Ἢν ΑἸέχ. 

ΧΧ. Καὶ ἥξει] α καὶ 90) ξ44» 308. ἕνεκεν Σιὼν] ἐκ Σιων (22. 

οὐκ ἰδύναντο] οὐκ ἤδυνηϑησαν 228. οὐκ ἐδυνατὸ 230. 

καὶ περιέϑετο. 

1Οι 

11. 

12. 



: ΗΣΑΊΙΑ Σ. 
ΚΕΦ. ἸΙΧ. 

ἥξει ἕνεχεν Σιῶν ὁ ῥυόμενος, . χαὶ ἀποςρέψει. ἀσεξείας ἀπὸ ἸΙάχώδ. Καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ πάρ᾽ ἐμᾶ 

διαϑήχη, εἶπε Κύριος" τὸ πνεῦμα, τὸ ἐμὸν, Ὃ ἐς!ν ἐπὶ σοὶ, χαὶ τὰ δήματα ἃ ἔδωχα εἰς τὸ τόμα. 

21- 

ΚΕΦ. 

τ γῦν χαὶ εἰς τὸν. αἰωγα. 

: ΦΩΤΙΖΟῪ οὐτ δὼ Ἱερασαλὴμ, ἥχει γάρ σὸυ τὸ φῶς, χαὶ ἡ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνατέταλχεν, 
Ἰδοὺ σχότος χαλύψει γῆν, χαὶ γνόφος ἐπ᾽ ἔϑνη, ἐ ἐπὶ δὲ σὲ φανήσεται. Κύριος, χαὶ ἡ δόξα αὐτ. 

| 68) οὐ μὴ ἐχλίπη. ἐχ. τ ςὁματῦς σδ, χαὶ ἐκ τῷ οὅματος τϑ ἘΘΤΟΜΟΤΟΙ σδ᾽ εἶπε ,γᾶρ Κύριος ἀπὸ 

4 

ν ὧ 

ἐπὶ σὲ ὀφθήσεται. , Καὶ πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί. σε, χαὶ ἔϑνη τῇ λαμχρότητί σε, ἾΑρον 

ὡς χύχλῳ πὲς ὀφϑαλμές ΠῚ χαὶ ἴδε συνηγμένα τὰ τέχνα σου: ἥχασι “πάντες οἱ υἱοί σε Μαχρόϑεν, 
καὶ αἱ ϑυγατέρες. σϑ ἐπ᾿ ὥμων ἀρϑήσονται. Τότε ὄψή, καὶ ὶ φοβηϑήση, χαὶ ἐχςήση τῇ ἢ καρδίᾳ, ὦ ὅτι 

. μεταξαλεῖ εἰς σὲ σλξἔτος ϑαλάσσης, χαὶ ἐϑνῶν χαὶ λαῶν, χαὶ ἥξεσί σοι ᾿Αγέλαι χαμήλων, χαὶ 

χαλύψεσί σε χάμηλοι Μαδιαμ χαὶ Ταιφᾶ- “πάντες ἐκ Σαβὰ ἥξεσι φέροντες χρυσίον, χαὶ λίξα- 
γον οἷσασι, χαὶ τὸ σωτήριον Κυρίου εὐαγίελιδνται. Καὶ πάντα τὰ πρόθατᾳ Κηδὰρ συναχϑή- 

σονται, χαὶ χριοὶ Ναξαιὼν ἥξεσι, καὶ ἀγενεχϑήσεται δεχτὰ ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριόν με, χαὶ ὁ οἶχος 
: τῆς προσευχῆς μου δοξασθήσεται. Τίνες οἵδε, ὡς νεφέλαι πέτανται, χαὶ ἡδεῖ ΠΈΡΙ Εράὶ σὺν 
 γοσσοῖς ἐπ᾽ ἐμέ;.. Ἐμὲ. αἱ γῆσοι ὑπέμειναν, χαὶ πλοῖα. Θαρσὶς. ἐν δ ο τοῖς, ἀγαγεῖν τὰ τέχνα σα 
Ἰνώ: χαὶ τὸν ἄργυρον χαὶ τὸν χρυσὸν αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν, χαὶ διὰ τὸ ὕγομα Εὐρε τὸ ἅγιον, 

εχ ὑπ 93. Οήρεη. ἰἱ. ςος. Ομιγίοί. 11. 488. Τμοοάοτεῖ. 11. 124. 
ὠπὸ Σιὼν Οομρί. ἐξ δέίοπ Ἡΐετοθβ.0 ἀσεβείας} ροηῖς ροίξ Ιακωδ 

ἅ00, 302. ᾿ὈΓΩΟΙΛΝ τ. απὸ 147. ἀπὸ Ἰακὼθ] -{- εἰπὲν Κυριος 22, 23» 
36, ει, 62, 93.147» 933. (ΑΙεχ. [0 κξ ἰπ ομιαγαέζ. ῃγίποσε.) -ἔ λεγε, 
Κυριος 48. Οφοῖρ. 

ΧΧΙ. Καὶ αὐτὴ: Ξ-διαδύο Ει ΕΞ ἐρβαπασπέαπε,, ΓΤ δ 
ἐμΐεγο μὼ- ἐογμπ. Οερεῃ. ἷν. όὅ329, ό4.. Καὶ αὕτη αὐτοῖ,] λ κῶν 
22. .93: ἡ ταρ᾽ ἐμ} κἡ 338. διαϑήκη] ργαγηἶι. ἡ 97, 228. 
τὲ ὅταν ἀφέλωμαι τῶς ἁμαρτίας αὐτῶν ΤΒεοάοτεί, ]. οἷξ. εἶπε Κύ- 

ρος] λέγει Κυριος 22, 36, 51) 62, 90, 93, 147, 333, 408. ὅ ἐςιν ἐπὶ 
σοὶ] ὅ ἐςξιν εν σοι (τοᾶγρ. υἱ ἱπ Ἐ4.) ΧΙ]. καὶ τῶ ῥήμαα] 3 μδ 22, 

4995.51, 62; 86, 90, 93. 109, 144; 147,.305, 408. (ουρὶ. (ΑἸεχ. ἱπ 

εμιασαές. τηϊποτὰ.)} ἃ ἔδωκα] ἃ δέδωκα 86, τοϑ. Ὀϊάγηι. ἀς Τιτΐη, 
Ῥ.1ιό. : οὐ μὴτ-ςόματός σου] αι οαπὶ ἰηϊειτηοά, (Δάϊοτῖρι, τηδγα. 
οὐ ἐχλεί πῇ ΡΙῸ ἐχλιπη) 86. οὐ μὴ ἐκλίπῃ] ἐ μη ἐκλειπη 4ι. Ὠϊ- 
ἄγτα.. ἀε Τήη: Ἰ. εἶς. καὶ μη ἐεκλειψη 87, 228. ΟὐμηΡΙ. αὶ μη ἐχλειψει 
τοό. ἐκτξ σόματός σον] α σου 91. α1ο6. καὶ ἐκ τῷ ςόματος] 
Ατὸ ξόματος 26,147. 1098. κα 91. α καὶ τού, τῇ σπέρματός σ5} 

Ἔ καὶ ἐκ τὰ σπερμᾶτος τῇ σπερματος σε 22. -ἰ καὶ εχ τῇ φόματος 
τὰ σπέρματος τὰ σπερμᾶτος σὲ ς1, 62, φο, 93.  (ΑΙεχ. {0 Χαὰ ἴπ οδᾶγ. 

τηΐποσθ.) -Ἐχαιν ἐκ τὰ φοματος σοὺ ΟἹ. 
(22. “ἐγαίᾳτλ) 23. 26, 62, 87,.90, ὉΙ, 93, 97, 166, 147, 228, 308. 
ἘΟΒΕ: ΑΙοχ. οὐ δοριίπως Ἡϊετοη, 

1: Φωτίξου φωτίζο.} (επηεὶ ἰαπίσπι ΧΙ. Ἱερασαλὴμ] Βαῦει Γι 

-- Αἰεχ.. εἥκει γᾶρ σου τὸ φῶς] ἥκει γάρ σοι τὸ φὼς ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

τὸ φὼς] -Ἐ τὸ ἀληϑινὸν ΟΥΠ1}}, Αἰεχ. ἵν. 713. Κυρίου] Ἔ τε Θεὲ 
239. κα Οὐ}. ΑΙεκ. ἰ.. τὐν ᾿ἀνατέταλκεν] ἀνέτειλεν Οπρεη. ἷ. 

633. 
11. ᾿1δὲ] Ργαετλίτῖ. οτι (Χ]]. πγᾶγρ. ΤὉὉ 3.) 22, 36, 48, ςι, Ξ 

93, 144, 147. 233, 308. (ΑἸεχ. τι δς ἴῃ ομαγ, πιΐπογε.) Ογη]}. ΑἸεχ, 

“380. ΑΤη]. 1. Αττη. Εά. - γαρ 49ς. καλύψει γῆν] καλυπῆει γην 

11Π|, 306. καλυπίη γην (Ης) 229ς. καὶ γνόφος] ροπῖς ἢξατὶπι ροίξ 
ἀχοτος ΧΙ], ,ό, 87, ο1, 979) 1οό, 198, 228, 229, 306, 209. ΟΥΠ]]. 

ΑἸεχ. 1. οἷς, εἰ α΄. ἐπ᾽ ἔϑνη] ἐπ᾿ εϑνεί τος. ἐπὶ δὲ σὶ] ἐπι σε δὲ 93, 

1όρ. ὉοπηρΙ. Βαθεῖ δὲ ἰπ οβαγαδξ, πηίποτε ΑἸδθχ. 
.. ΠΙ,. βασιλεῖς] εὔνη 23, 86, τορ9. 302, 30ς. (πρὶ. βίαν. Οἴοξ. 
ξεπίες Ἡϊετοθ. τῷ φωτί σον] φωτιζε οἱ. καὶ ἔϑνη] και βασιλεῖς 
43, 86, τορ, 292, 3ος. Οοπιρὶ. δἰαν. Οἴἶτορ. εἰικερες Ἡϊΐετοη. τῇ 
λαμπρότητι ]. -ἰ τις ανατολης 22, 36, 48, ξ1, 62, 90, 93, 1445 147, 
233) 3208. (ΑΙεχ. πιὃ δέ ἰπ οδαγαές. πιΐπογς.) δαν. Οἷἶσγορ. ργατηῖι. 
ἐν 87, 97, 309. ΟΟἸηρ!.. λαμπρ. σου] -ἰ- αναδλεψον 91. “, 
ες ΤΥ, καὶ ἴδὲ] - τπαντὰ 22. (ΑἸοχ. (Ὁ χα ἴπ οδαγαέξ, ποίπογε) εἰ 

τί δξ ογαπες οπσγεραίος Ἀ]ῖος πος: Ἡϊετοη, συνηγμένα) ἐπι συνηγμένα 
ύ2, 0ο, 144.308. τὰ τέκνα σου] ργϑυλῖτῖ. πάντα 62, 90, 144. 147» 
233,308. (οηρί. ἥκασι πάντες] ἰδὲ ἡκασι παντες ΧΙ], 146, 41. 40, 
δό,.8., 07, τοό, 228, 309. Οοτηρί. ΑἸεχ, ηκεσι πάντες ὅ2. 90, 144. 

“δὲ ἡχδσι σαντες 147. (2 13, ΕΧ φοΥΤ.) κα πάντες Οεοζρ. . 

νου ΙΝ. 

εἶπε γὰρ Κύριος] κα γαρ᾽ 

Υ. Τότε ὄψη] ἘΞ καὶ χαρηση 22,23, 36, 48, ς΄, 62, 90, 93) 100, 
147,.2335γ302, 32ος, 206, 2ο8. (Αἰεχ. (Ὁ δέ ἴῃ ομιαγδέϊ. γηΐμοσο.) δ5]αν. 
Ἔ καὶ χαρισὴ (0) 239. 7Χπο υἱάεδίς εἰ ραμάεῤίε Ἡϊετοθ. καὶ 

φοξηϑήσῃ) καὶ φοδηϑησονται τοό6. ΑἸο9. καὶ ἐκςήσῃ] κα και τού, 
ὅτ; μεταξαλεῖ}) οτι μεταδαλλεε 91. τῦλᾶῆτος ϑαλάσσης] τλετον 
ϑαλᾳσσης 144. καὶ ἐθνῶν] α και 40. καὶ ἥξεσί σοι] καὶ ἡξεσι 
ἐπι σὲ ΧΙ]. α σοι 23, 198. καὶ ἤξᾶσι σε 62. 
᾿ΨΙ. καὶ καλύψεσί σε] καὶ καλυψεσι σοι 228. ΑἸά.᾿ καὶ Γαιφα] 
ἘΝ Γαιφαρ 11, ΧΙ, 23, 26, 41, 40, 8ό, 8), 97, τού, 5428. (ὐοχηρὶ, 

καὶ Γεφᾶρ (22. ὁχ (ογγ.) 36, ςΙ, 90, 91, 93» 1ορ, 144, 147, 108, 233» 
230. 302,30, 306, 300. καὶ Γεφα 48, 2108. καὶ ὑ Γηφάρ ΑἸά. εἱ Θερῥαν 

Ηϊετοῦ. στάντες ἐκ Σαξὰ] σαντες ἐκ Βασαν 109. φέροντες---οἴ. 
σεσι) σμγππὶ εἰ τἦμς δοίέγεπίες Ηΐετομ. ψυΐϊγ. φέροντες χρυσίον] φε- 

θόντες σοι χρυσίον 3, 147. καὶ λίδανον οἴσεσι] -ξ- σοι (22. υἱ νίάε- 
[γ) 48, ς΄.) 62» 93. “Ἐ καὶ λιϑὸν τιμίον 26, 41) 40, 87, 91), τού, 
108, 228, 309. ΑἸά, δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ σοι καὶ λιϑὸν τίμιον 36, 147, 
233, 210, 306. και λιδαᾶνον πξεσι σοι 90, 144, 308. Ἔ τὸν λιϑὸν 
τιμιον 97. αὶ οἷσεσι Οοπιρὶ. καὶ ϑυμίαμα λευκὸν οἴσεσι δῖαν. Οἰἶτοξ. 
Κυρίου] Ργϑεπλῖττ. παρα 22, 36, ς΄, 62, οο, 93, 144, 147. δῖαν. Οἴἶτορ. 
Ῥτϑτλϊτί. απὸ 233. 

ΝΙΙ. συναχϑήσονται] -ἰ- σοι ΧΙ, 22, 26, 41, 40, 62, 86, 8), 9ο. 
109, 1445) 147, 108, 228, 220, 302, 2ος, 306, 308, 209. (οιηρὶ. ΑἸά. 

5᾽αν. συναχϑήσεται 26. συναχϑήσεται σοι ς1, 93. εοηρτερ αὐππίμν 
εἰδὲ Ἡετοη. καὶ κριοὶ Ναξαιὼϑ)] καὶ χριοι Ναδεωθ (22. [ἰτετὰ ε 

Ρυπέϊ!5 ποῖδῖ.) 26, 6, ,8, 49, 51) 90, 109, 144», 302, 308, 200. καὶ 
οἱ χριοι Ναξαιωθ 41. ΑἸεχ. καὶ κριοι ἀναδεων (ῆς) 93. ἥξουσι] 
“Ἢ σοι 22, 26, 36, 41, 49, ξι, ὅ2, 86, 90, 91, 93: 97. 144. 147, 108, 

233», 230, 306, 2ο8. Οομλρ!. ΑἸά. Αἰεχ. δϊν. καὶ ἀνενεχϑήσεται] 
κᾶι ἀνενεχϑησονται 235,26, 41,90, 239, 2098. δεκτῶ ] ργ πη. δωρα 
1ο8. ρἰαεαῤίίες Ἡΐετοθ. ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριόν με] ἐπι τα ὙΤΟΒΕΙΣ 
βου 86. ἐπὶ τὸ ϑυσιαρήριον σου 93. 

ΨΠΠ. Τίνες οἱδὲ] τινες δὲ 239. τινες σοὶ δὲ 300. τίνες δὲ οἵδε 
ΑΙά. ὡς νεφέλαι] ὡσει νεφελαι 48, ς΄, ὅ2, 90, 144. 308. Τ᾽ εοάοτεῖ. 
. 68. τὐίτάνται] πετονται 36, 48, 62, 1ο9, 302, 3203. καὶ ὡσεὶ 

σεριςεραὶ] χαὶ ὡς Τεριςεραι 23» 26, 415 49, 1ΙοΌ, 1ο9, 233, 302, 300. 

σὺν νοσσοῖς]} συν νεοσσοις αὐτῶν 62, 9ο, τού, 109, 144, 147, 233, 302, 
8ος, 308. Τβεοάοτει. ἰ. οἷς, 51αν. Οἷἶτογ. ἐπ᾿ ἐμέ] α ΧΙ], 41, 40, 
8), ο1, 97» 198, 239, 306, 309. (οπΊρὶ. ΑΙά. ΑἸεχκ. Ὑεοάοτεῖ. ]. οἷς. 

δίαν, Οἴἶτορ. -Ἐ ἐσὴ Σιὼν 22. -Ἔ ἐφὴ Σιὼν 326, 48, ςτ,93. Ἐ εςι 
Σιων 62. 90, τού, 1479 233: 408. -Ἐ ἐπὶ Σιων 144. 

ΙΧ. ᾿Ἐμὲ αἱ νῆσοι] α αἱ ΧΙ], 22, 26, 16, 48, 49, ζ1, ό2, οἵ, οἷ; 

07.) τοῦ, 144) 147, 228, 233, 302, 306, 208, 309. (ὐοπιρί. ΑἸεχ. 

καὶ πλοῖα Θαρσὶς] καὶ σλοια Θαρσεις 22) 26, 36, 48, 40, ς1, 90, 
(93. υὧἱ νἱἀδῖιγ) 97, τού, 109, 144») 1479 223» 302) 306, 3208, 300. 

Οομρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. ἀναγ ΡγδετηΪτ, τα 22, 36, 48, ςἴ,) 62, 93» 
147, 233. τῇ συναγάγειν 905 144, 308. 

ἰοό. καὶ τὸν ἄργυρον] -Γ αὐτῶν (Χ1]. πιᾶγρ.}) τορ, 233, 392. και 
το ἀργυριον 48, κι, 62, 90, τού, 144, 308. καὶ το ἀργυριον αὐτῶν 147, 

Ἐξ 

μακρόϑεν) απὸ μακροϑεν. 
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β 
ΚΕΦ. ΧΟ 

ταὶ ὃ τὸν ἅ ῦ Ἰσραὴλ ἔνδι ἢ Σ οἰκοδομήσουσιν ἀλλογενεῖς τὰ τείχη σοῦ, το. 

καὶ διὰ. τὸ τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ ἐν ὑξον εἶναι. Καὶ οἰκοθομήσουσι ΟὟ χή σου, το. 

: ! οὃ ρ 
2 7 9 7 ’ὔ ", ΝῊ Δ, .ϑ , 

χαὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν παραςήσονταί 
σοι" διὰ γὰρ ὀργὴν μου ἐπάταξά σε, Καὶ διὰ ἔλεον ἡγά- 

ὃ "Θ 

: ς - ., 9 7 

πησά σε, Καὶ ἀνοιχϑήσονται αἱ πύλαι σου διαπαντὸς, ἥμερας χαὶ γυχτος οὐ κλεισϑήσονται, 11. 

ο ' ἮΝ ᾿ δὲ “ω 59 ΄ Ὁ Ν Ψ ν ς 

εἰσαγαγεῖν πρὸς σὲ δύναμιν ἐϑνῶν, χαὶ βασιλεις αὐτῶν ἀγομένους. Τὰ γὰρ ἔϑγη χαὶ οἱ βασι-- 12. 

3 
3 ρ Ν Ο ΆΨ, 3 ’ 3 ΄ ΔΝ ε Ὡ ρὸ 

λεῖς, οἵτινες οὐ δολεύσασί σοι, ἀπολδνται, Χαὶ τὰ ἔσνη ἐρημίᾳ ἐρημωσήσεται. Καὶ ἡ δόξα τοῦ 13. 

Λιξάναυ πρὸς σὲ ἥξει, ἐν χυπαρίσσῳ χαὶ χεύκῃ καὶ χέδρῳ ἅμα, ὡυξάσαι τὸν τόπον τὸν ἅγιόν με. 

Καὶ “πορεύσονται πρὸς σὲ δεδοιχότες 
υἱοὶ ταπονωσάντων σε, καὶ πιαροξυνάντων σε, χαὶ χληϑήση τ4. 

πόλις Σιὼν ἁγίου Ἰσραήλ" Διὰ τὸ γεγενῆσϑαί σε ἐγκαταλελειμμένην χαὶ μεμισημένην, χαὶ ἀκ 15. 

ἣν ὃ βοηϑῶν' χαὶ ϑήσω σὲ ἀγαλλίαμα αἰώνιον, εὐφροσύνην γενθῶν γενεαῖς. 
Καὶ ϑηλάσεις γάλα τό. 

3 ρ ρ 
. Ω 9 4 ε ΄ “-9 ξ΄ ξ΄ 

ἐθγῶν, χαὶ παλϑδτον βασιλέων φάγεσαι, χα! γνώση, ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ σώζων σε. καὶ ἐξαιράμενὸς 

᾿ 
᾿ 

““χἌ9 .“Μμ2͵ννἝν “ο 
" »᾿ 

9 

σε Θεὸς Ἰσραήλ. Καὶ ἀντι χαλχἕ οἴσω σοι χρυσίον, ἀντὶ δὲ σιδήρα οἴσω σοι ἀργύριον, ἀντὶ δὲ τ7. 

ξύλων οἴσω σοι χαλκὸν; ἀντὶ δὲ λίϑων, σίδηρον" χαὶ δώσω τὸς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνη, χαὶ τοὺς 

ἐχισχόπους σου ἐν δικαιοσύνῃ. Καὶ ἐχ ἀχουσϑήσεται ἔτι ἀδικία ἐν τῇ γῇ σου, δὲ σύντριμμα, 18. 

ὁδὲ ταλαιπωρία ἐν τοῖς ὁρίοις σξ, ἀλλὰ χληϑήσεται Σωτήριον τὰ τείχη σα, χαὶ αἱ πύλαι σε 

Γλύμμα. Καὶ οὐχ ἕςαι σοι ζτι ὃ ἥλιος εἰς φῶς ἡμέρας, ἀδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σου τὴν 19. 

γύχτα, ἀλλ᾽ ἔςαι σοι! Κύριος φῶς αἰώνιον, χαὶ ὁ Θεὸς δόξα σου. Οὐ γὰρ δύσεται ὁ ἥλιός σοὶ, 29. . 

καὶ τὸν χρυσὸν αὐτῶν] καὶ τὸν χρυσίον αυτὼν 48. κα αυτων «6,86, τοδὼν σὸν τᾶντες οἱ τταροξυναντες σε 36, 93. 1ού, 1009, 302, 305. 

198, 2390, 306. πῃ. 1. Αταν. Εά. δῖαν. Οἴἶϊγοξ. χῶν τὸ χρυσίον αυς Ἢ ελάεαι, πε ἐπὶ, 1479 239, 406. “ἢ ελάεπι, ἤπε τᾶ; 428. -Ἐ καὶ 

τῶν 48, τ, (62. υἱ νἱάετιτ) 90, τού, 144» 147» 308. Βαδεῖ αὐτῶν 'ἰα τοροσχυνήσεσι σε ἐπὶ τὰ ἐνΉ τῶν 'σοδὼν σου παντες οἱ τταροζυναντες 

εὐδιδέι. ταίποτε Αἰεχ. καὶ διὰ τὸ ὄνομα] κα και ΧΙ], 36, 41,49, 51,» σε (ό. ἴον. τσαροξυνωντες) οο. “ἡ καὶ ὠροσχυνησεσι σοι ἐπι τὰ ἐχνῈ 

6:, 86, οα, 91» 93» 144. 1475 198,230, 30ύ, 408. Αἰεχ. ΟομρΪ. ϑῖαν. τῶν ποδὼν σου σαντες οἱ τσαροζυναντες σε 144. “ἴ' χαὶ τροσχυνησῶσι 

κ δια τος, 302, 305. καὶ διὰ τὸ 21 λ τὸ τοβ. σοπιρ. καὶ διὰ επι τῶ ἐΧχνὴ τῶν ποδὼν σου τσαντες οἱ τταροζυνοντες σὲ 433. “{" καὶ 

τὸ αν, ὅς, δὰ ἢπ. οοπ|.1 ἐν ᾧ ὁ ἅγιος Ἰσραὴλ ἔνδοξος ἤγαι. δῖαν. τοροσχυνῆσασι σὲ σαντες ἐπ! τῶ ἐτῶν τοδὼν σε οἱ τταροζυναντες σε , 

Οἶτος. τῇ Ἰσραήλ] τῇ Ἱερσαλημ, 22. φο8. - καὶ τοροσκυνῶσι τὰ ἴχνη τῶν ᾿στοδῶν σου πάντες 
οἱ πταρώξυ- 

ΟΧ, ἀλλογενεῖς) ῥγαεπιΐτῖ. υἱοι 46, 48, ςτ, 93. (Αἰεχ. ὧι Χ ἴῃ γάν σε Οοπιρί. μαρεῖ 0 “Ὁ. οὐπὶ αὐάϊιαπ. καὶ προσκυνήσεσι ἐπὶ τὰ 

εἶτ. ταΐποσθ υἱοι αλλογένων ὅα, 90, 144. Αται. τ. Ατπι. ἘΔ. δῖαν. ἴχνη τῶν τοδὼν σου πάντες οἱ τταροξύναντίς σε' ΤιὉ ἃς ἴπ οἶπᾶτ. τηΐη. 

καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν] α αὐτων (Χ]]. εὐΐοτ. τῦθγρ.) 41. λοἱ τιοό. ΑἸἰεχ. Πόλις Σιὼν] πολις Κυριου, Σιων ΧΙ], 23», 26,36, 41, 48, 40, 

παραςήσονταί σοι} κ σοι 8ό. διὼ γὰρ ὀργήν μου} κα μου (βἀΐοηρί. 541, όα, 9ο, 91; 93. 97. 1οό, τορ, (144. ἐχ Ο017, τῇ. (εουπάλ) 108, οα8, 

πιδτρ.) ΧΠ. δια γαρ οργὴν ϑυμου μου 86. α μου 198, 392. (206. 5902, 306, 308, 300. (οπιρῖ. Αἰεχ. Οήρεα. 1. οἷς, Αγην, 1. Ἀπ. Ἑάή. 

υἵ νἱἀεῖυ) καὶ διῶ δις. δὰ ἤῃ. ο0Π}.} α 51. καὶ διὰ ἔλεον] κε τολις Κυριον για Σιων 239, 206. εἰοίία: Ῥοριἰκὶ, δίοα Ἐϊετοῦι 

δια ἐλεος μου 24, 36, 48, 62) 90, 93» 1445 308. (ΑΙεχ. οὐπὶ μου 'ΩΏὀ ὦγίου Ἰσραήλ] ργϑπιῖτῖ. τα 52, 46, 48, ς1, ό2, 90, 93, τού, 147,333» 

εἴας. πη. χᾶι δια ελεος 26, τού, 230, 3.06. “μου 147. ἄπῷ. 1. 309. αν Ισραηλ 230. ΑἸά. νος 

ἅττ. ἘΔ. Οεστρ. . ἠγάπησά σε} ηγώπηκα σε 198. χν. Διὰ τὸ γεγινῆσϑαί σε] δια το γενισϑαι σε 48, 51, 8),.428. 

ΧΙ. Καὶ ἀνοιχϑήσονται] καὶ διανοιχϑησονται 408. αἱ πύλαι ἐγκαταλελειμμίνην] καταλελειμμενῆν τοό. ὁ βοηϑῶν] -Ὁ σοι 36, 

σου] -ἰ Ἱερεσαλημ 36. ἡμέρας καὶ νυκτὸς} ἡμέρας καὶ νυκτᾶς Ο1. 51) ό:, φο, τού, 1445 147» 2.28,233, 208. δῖαν. εὐφροσύνην] ευῷρο- 

οἱ κλεισϑήσονται] ρυεειϊτῖ. καὶ 22, 48, 51) 62, 90,93) τού, 144, 147. συνῃ 8ό, τορ, 392. γενεῶν γενεαῖς} ἴΓ. 22, 16, 48, ςτ, 62) 90, 93» 

“428, 206, 3938. οὐ κληθήσονται ΟἹ. εἰσαγαγεῖν} ργαεποῖτι. τοῦ 22, 147, 228, 233) 408. ΑἸά. εν ψένεαις γενεων 41. γενεῶν ἐν γενεαῖς 

,6, 48, ς1, ὅ2, 90, 93» τού, 144, 147, 228, 231, 230; 3οό, 308. ΟΟμΡρΪ. 

δύναμιν ἐθνῶν] δυνρμεις εὔνων το0, 302, 305. χαὶ βασιλεῖς αὐτῶν ΧΥ͂Ι. καὶ τλᾶτον] καὶ ὕλετε 62. ὅτι ἐγὼ Κύριος] α εγὼ τοῦ, 

ὠγομέν.] καὶ βασιλεῖς αὐτῶν ὠχθήσονται πρὸς σέ. Αττη
. 1. Ατπι. Ἐά. 302. ὁ σώζων σε] ὁ σώσων σε Οήρεη. ἰ. εἶτ. καὶ ἐξαιρόμενός σε} 

καὶ βασιλεῖς αὐτῶν] κα αὐτῶν 26, 41, 49, 87, ο1, 97, τού, 239, 3.06, καὶ ὁ εἐξαιρεμενος σὲ 22, 62, 93, 1ού, 1το0, 147, 395, 306. Θεὸς 

40. Οοπιρὶ. μιαθεῖ αὐτῶν 'π ομιαγαξξ, πιΐποτε Αἰεχ. ἀγομένας) φιὶ Ἰσραὴλ] Θεὸς Ιακωδ (Χ11. πιαγρ.) το9, 3029 30ς. Οοπιρὶ, ργϑυλϊτ, 

αὐἰάμεεπά! (πὶ. Ἡ!ετοι. 
ὃ 26, 41, 49, 62, 90, 93» τού, 144) 228, 233) 309. ΑΙεχ. θεὸς ἰφ- 

ΧΙ. Τὰ γὰὼρ ἔϑνη] τὼ αὐτῶν γὰρ ἔϑνη Οοιηρὶ. καὶ οἱ βασι. ραπλ. Ιακωθ 86. ει: φαεοὗ. Ἡϊετοη. ' 

λεῖς] αὐτῶν Αἰεχ. οὐ δελεύσεσί σοι] σοι οὐ δελευσπόι το. οὐ ΧΥ͂ΙΙ. οἴσω σοι] οἱσδσι (ᾶς ἰηΐτα) τοό.. ἀντὶ δὲ ,-- χαλκὸν] 

δολευσωσι σοι 14]. ἄπολξδνται] ἀποϑανενται 11]. ἐρημωϑήσες. κ (απὶ τηϊετπιδά. 142. ὠντὶ δὲ ξύλον) ἀντι δὲ ξνυλου 1Π. δώσω] 

ται] ερημωϑησονται 49, 90) 91) 93» 1ού, 147, 198, 306, 30, 300. σοι τι, 87,91 καταφήσω Οβιγίοίξ. '. τόδ. καὶ τὸς ἐπισχόπες 

Οομηρὶ. Αἰεχ. 
' σου] καὶ τὲς κρίτας σου δῖαν. Οἰΐϊτορ. 

ΧΠΙ. καὶ πεύκη] καὶ ἐν πευκη 3.06. καὶ κέδρῳ ἅμα] και εν κε- ΧΥΠΙ. ἔτι ἀδικία] α αδικια 93. ετι δικαιοσύνη 147- εδὲ ταν 

δρω αμῶ 306. δοξάσαι] ρταταϊτῖ, το τοό. δοξάσω τος, 302, 3ος. λαιπωρία] και ταλαιπωριῶ 22, 46, 48, ςι, 62, 90, 93. 144» 147, 333 

ϑοξάσουσι Οἰξεῃ. ἵν. 2407. τὸν τόπον τὸν ἅγιόν με] τὸν αγιονμοὺυ 408. Οὐρεῃ. ]. οἷξ, ἐν τοῖς ὁρίοις σου] εν ταις οδοις σου “6. ἀλλὰ 

τόπον τοό. τὸν ἅγιόν μου] -ἰ- καὶ τὸν τόπον τῶν ποδὼν μου δοξζασαν χληϑήσεται] ἀλλα κληϑησονται 3ο6. Γλύμμα] δόξα ϑἷΑᾶν. 

42. “Ἐ καὶ τὸν τόπον τῶν τσοδὼν μου δοξασω 23: (36. υἱ νἱάδεῖιγ) 48, ΧΙΧ. ἐκ ἔκαι--εἰς φῶς] ἐκ ἔαι σου ὁ ἥλιος ὡς φῶς ΟἸγγίοΙξ, χἸΪ,, 

49: 51, ό2, 90, 93.» 109, 144, 147, 233), 302, 320ζ, 308. (ΑΙεχ. ἃ Μὰ 243. ἔτι ὁ ἥλιος} κα ετι ΧΙ], τού, 306. μδθεῖ ἔτι 'ἰπ οἤᾶγ. πη. ΑἸεχ. 

ἴῃ οἰατ. πιμοσβ.) “Ἔ καὶ τὸν τόπον τῶν ποδὼν σου δοξασω (Ὀργὰ Ἰϊη.) φωτιεῖ σΕ} φωτιεῖ σοι ΧΙ], 23» 365) 41; 48, 49, 51. 62, 99, 91ν93» τού, 

᾿ 448. καὶ τὸν τόπον ποδῶν αὐτῶν δοξάσω Οοπιρ!. κα τὸν Οὔξεπ. 144) 198, 233, 2οὅ, 208, 399. Οοπιρὶ. ΑἸεκ. Οὐρεῃ. Οἰυγίο. ]. οἷς. 

Ϊ, οἵδ, εἰ 
φωτιει σε 147, 305, 305. κα σα ΟΠ}. ΑἸεχ. {ϊ. 8οο. ἀλλ᾽ ἔραι σοι} 

ΣΙΝ. υἱο}} νιων 91. Ῥγϑεττεῖ. οἱ 41, 144. 198, 399. ταπεινω- εφαι Ὑαρ σοι 25, 36, 48, ςῖν 62, 90, 93», 144» 147» 4.8. ἀλλ᾽ ἔραν σε 

σάντων σε] ργεετηϊτῖ. τῶν 36, 41,49) 86, 90, 91, 93. 97, τού, το9,144, ὈἘΟἸγίοία 1]. οἷξ. Κύριος] ὁ Θεος 22, 46, 48, ς1, 62, 93ν 147. ΡΓδδ» 

. χ98, 302. Οοπιρὶ. ταπεινων τῶν ταπεινωσαντων (ουἱο σε) 48. Ῥγθ-ὀ πρϊῖ, ὁ 9ο, 144, 308. Χριςὸς Οτρεπ. 1. εἶ; φῶς αἰώνιον---φῶς αἰώ- 

πιϊτῖ, ταπεινῶν Τῶν 51. δ σὲ Οήρειι. ἷ. οἷ, καὶ παροξυνάντων σε} δε νιον ἴῃ (ΟΠῚ. (4.7 κα αἰτεγυῖτ. συ ἰηϊειτηοά. 93... καὶ Θεὸς} τῇ σου 

νεῖῦα (οτρία ΔΙΠῈ νἱάεπιιν {πλτ]πὶ Ροΐξ υἱοι. (τηᾶγρ,. δαἀίοτῖρί. υὐ ἴα ἘΔ.) 22, 36, 48. (ΑΙεχ. ἴῃ οἰιαγ. πηϊμογα.) δόξα σε} δοζα σοι “6. Οὐρεῃ. 

Τῃ τεχυ Ἰδφυΐϊτυτ : τοροσκυνησεσι τὰ μχνὴ τῶν ποδὼν σου οἱ παροζυναν. Ὀιγίοξ. 1. οἶξ.- κα δοξα ςτ. 

τες σὲ 22. καὶ τροσκυγῆσεσι ἐπι τὰ ἐχνὴ τῶν τσοδὼν σοὺ σαντες οἱ ΧΧ. ὁ Ξλιός σοι σοι ὁ ἡλίος 229 30) 147. 233. Οἡρεη. 1. οἶς, ὁ 

ταροξυνᾶντις σὲ 23, 48; (1. “Τ᾿ και τροσκυνῆσεσι ἐπὶ τὰ ἐχνὴ τὼν ἡλιος σὰ 56. κα σοι 62, 90, 144. 308: καὶ ἡ σελήνη σοι] α σοι 306. 

“΄- 



ἩΗἩΣΑΊΙΑΣ. 
ΟΧΚΈΦΟΙΧ., 

ς ΄΄. ᾿ 2. 124. "ν΄ . 4 "Ὁ 37 ᾿ Ν 2 ε 
χαὶ ἡ σελήνη σοι οὐκ ἐκλείψει" ἔςαι γάρ σοι Κύριος φῶς αἰώνιον, χαὶ ἀναπληρωθήσονται αἱ ἡμέ- 

ΚΕΦ. 

ραι τῇ πένθους σου. Καὶ ὁ λαῦς σου σὰς δίχαιος, δὲ αἰῶνος κληρονομήσεσι τὴν γῆν, φυλάσ- 
σων τὸ φύτευμα ἔργα χειρὼν αὐτῷ εἰς δόξαν. Ὃ ὀλιγοςὺς ἕςαι εἰς χιλιάδας, καὶ ὁ ἐλάχιεῦς εἰς 
ἔϑνος μέγα- ἐγὼ Κύριος χατὰ χαιρὸν συνάξω αὐτός, 

»“᾿ 

ΠΝΕΥ͂ΜΑ Κυρίου ἐπ᾽ ἐμὲ, 8 εἵνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγλίσασϑαι πτωχοῖς ἀπέςαλχξ με, ἰάσα-. 
σϑαι τὰς συντετριμμένους τὴν χαρδίαν, χηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, χαὶ τυφλοῖς ἀνάξλεψιν, 

7 9 - ΄ Ν Ν ᾿ ΄ ὶ ρ. Καλέσαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεχτὸν, χαὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, «αραχαλέσαι “πάντας τὰς ππενϑ 8ν- 
τας; Δοϑῆναι τοῖς πχεγϑϑσι Σιὼν αὐτοῖς δόξαν. ἀντὶ σποῦξ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πενθοῦσι, 

, χατὰ ςολὴν δόξης ἀντὶ ποεύματος ἀκηδίας" χαὶ χληϑήσονται ψενεαὶ διχαιρσύνης, φύτευμα Κυ- 

10. 

ρίου εἰς δόξαν." Καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐ ἐρήμους αἰωνίας, ἐξηρημωμένας «πρότερον ἐξαναςήσουσι, χαὶ 

χαινίδσι πόλεις ἐρήμους, ἐξηρημωμένας εἰς γενεᾶς. Καὶ ἥξουσιν ἀλλογενεῖς “ποιμαίνοντες τὰ 
πρόξατά σου, χαὶ ἀλλόφυλοι ἀροτῆρες, χαὶ ἀμπελεργοί, Ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου χληϑήσεσϑε, 

λειτεργοὶ Θεδ, ἰσχὺν ἐθϑγὼν χατέδεσϑθε, χαὶ ἐν τῷ αλότῳ αὐτῶν ϑαυμασϑήσεσϑε. Οὕτως ἐκ 
δευτέρας κληρονομήσδσι τὴν γῆν, χαὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν. ᾿Εγὼ γάρ εἶμι 
Κύριος ὁ ἀγαπῶν δικάιοσύγην, χαὶ μισῶν ἁρπάγματα ἐξ ἀδικίας" χαὶ δώσω τὸν μόχϑον αὐτῶν 
δικαίοις, καὶ διαϑήκην αἰώνιον διαϑήσομαι αὐτοῖς, Καὶ ψνωσθήσεται ἐν τοῖς ἔϑνεσι τὸ σπέρμα 

αὐτῶν, χαὶ τὰ ἔχγονα αὐτῶν ἐν μέσῳ τῶν λαῶν" «πᾶς ὁ ὁρῶν αὐτὸς ἐπιγνώσεται αὐτὲς, ὅτι ὅτοί 

εἶσι σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ Θεδ, Καὶ εὐφροσύνη εὐφρανθήσονται ἐπὶ Κύριον. ᾿Αγαλλιάσϑω 
ἢ Ψυχή μ8 ἐπὶ τῷ Κυρίῳ" ἐνέδυσε γάρ με ἱμάτιον σωτηρίου, χαὶ χιτῶνα εὐφροσύνης, ὡς νυμφίῳ 

Θεοῖς. καὶ ἡ σελήνη σε ΑΙά, ἴἔραι γάρ τοὶ α σοι 36,206. ἔραι -ἰξερημωμένας 25} αὶ οὑπὶ ἰηίειτηςά. 90, τῳ4. ἐξαναςήσεσι] ῥρτε- 
γοῖρ σοι Κύριο;] στ φως Ζονιίπες Ἡϊετοη. σοι Κύριος] α Κύριος 26. τηϊϊ. καὶ 62, καὶ καινιῶσ!) καὶ ανακαινιεσι 22, 26, ζι, ὅς, 93, 

147. 233. τγ. 86. Αἰοχ. Οεΐρεη. 1. οἷ, Θεός σοι δ[αν, Μοίᾳ. ἰνωπληρωθήσον- 

ται] τυληρωθήσονται Οεΐρεη. ἰ. οἷ, τῇ τοένϑους σου] τῷ σπυματο, 
σου 62, 90, 144, 308. 

ΧΧΊ. τᾶς δίκαιος] Ὁ. 1ο9, 302. δι᾽ αἰῶνος] ργρυηϊ, καὶ 41, 
40, 86, 87, 91» 97, 1ού, 147, 228, 233, 306, 1200. (πρὶ. Α]ά, ΑἸἴοχ. 
χληρονομήσεσι τὴν ὙῊΝ] ῥΓΔΟΙΠΛΪΣ, καὶ 22) 48, ξ1, 62, φο, 93,|,Ζ. τὸ 
φύτευμα το βλαφςημα τῆς φυτειας σου ὅς, 9ο, 14). ἔς, στην μα ΡΙῸ 
σου, 144» 233, 303. αὐτὰ 239. - τὰ φυτευματα 3.ος. ἔργα 
χειρῶν αὖτε] ἐργον χείρων μου 65, 90, 144, 1479 233» 208. 

ΧΧΙΙ, ἔςαι] ἐσὼ 2390. καὶ ὁ ἐλάχιρος] -᾿ ἐξαι 86. α ὃ 93. 

συνάξω αὐτές} και αζω αὐες 65. συναζων αὐΐες 1. συναζω σε. 208. 

.1.. -Ἠνεῦμα, Κυρίου] 1 τράγρ. [Ὁ χς αἱ. Κυριου ΧΙ], ἔχρισέ με} 
“Ἐ Κυριος (Χ11. τιᾶγρ. Τ00 3) 62, οο. (ΑἸεχ. Τ0Ὁ κς ἱπ οβδγ. πιϊποτο.) 

Τοοάοχοῖ. 11. 1241. ἶν. 421. εὐαγίελίσασϑαι πτωχοῖς} ευαγίελι- 
σασϑαι ταπεινοῖς Χ]]. τηαγρ. εὐαγίελ. ττωχ. ἀπές. με] εὐαγίελί- 
σασϑαι ταπεινοῖς χάριν ἀπίγαλκέ με 8. ΒατηαΡ. Ἐρ. Οδιἢ. ξ. 14. 
ἰάσασϑ. τὰς συντετρ. τὴν καρδ.} α Οὐφεη. 11, 636. (Οἔ, 11, 7247.) τὴν 
καρδίαν} τὴ καρδια 41,.40) 51) 68, οι, τού, το9, 239, 302) 306. 

 Οὐπιρὶ. Αἴεχ. 

᾿ΠΚΑΙΟΧ. 0 κε ἴῃ οδαγδές, πιποσε.) Ογτῖ}}. ΑΙεχ. ν. 380. 

11. Καλέσαι ἐνιαυτὸν] ργαποῖε. καὶ Οοπρρὶ. 8. Βαγῃδῦ. 1. εἶς. Οτῇ- 
δεη. ἴϊ, 74). Κυρίου δεκτὸν] τω Κυριω δεκτον Χ]1. τρᾶῦς. Κυρίῳ 
δεκτὸν ΤΓεοάοτεῖ. '. το38. καὶ ἡμέρ. ἀνταποδ.] εἰ “ΐοηε τορι βιοπὲς 
Οὐρεη. 11. 229. (ΟΕ, 11. 891.) ἀνταποδόσεως} -- τω Θεὼ ἡμῶν 
(Χ11. πᾶσ. ὧΡ 3) 22, 23, 48, ςι, 62, 90, 94, 144, 147» 233» 408. 

τοὺς τὲν- 
ϑδντας} α 87, 97. α τες 198... 

ΠῚ. Δοϑῆναι] ργϑιιῖ. καὶ τοό. Σιὼν] τῆς Σιων (της ἰηἴεῦ [1π. 
ἃ Ροΐξεγ. τη.) ΧΙ]. αὐτοῖς δόξαν) α αὐτοις (Χ1]1. ἴῃ πιᾶῦρ. (00 "Κὦὶ 
δεναι αὐτοις) (22. οἰἶπι, υἱ νἱἀείιγ, δοξαν αὐτοῖς) 26, 41, 86, ο1, 97, 
τού, τος, 108, 302, 300. (ΟΥΡΙ. Αττη. τ. Αππη. Εά. «γι 23, 36, 48, 
ὅ5, οο, 144, 308. καὶ δοζαν 14). δᾶναι αὐτοῖς δόξαν (ουπι δᾶναι 
αὐτοῖς (Ὁ κς ἰπ οδᾶγ. τη.) Αἷεχ. ἀἴαγέ εἰς ρίογίαν Ἡΐετοθ. κατὰ 

ςολὴν δόξης) καταςολὴν δοζης 22, 26, 36, 9ο, τού, 198, 3ο6, 308. 
(οχρὶ. ΑἸά. καὶ καϊαςολην δοζης 41. ῥγατηϊῖ, Σιων (ροίζεα ἀεϊεϊ. πι. 
4ες.} 144. ἀαδίμπινι τοί Ηϊεγοη. ραϊλίμπι ἰαμαϊΐ ΝΜ υ]ρ. ἀκηδίας] 

αδικιας τοό. γγνεαὶ δικαιοσύνης] γενεὰ δικαιοσυνης τού, 233. 
ΙΝ. Καὶ οἰκοδομήσουσιν) -ἰ- τολεις 41. ἐρήμους αἰωνίας] ερη- 

μους αἰωνιοὺς 22, 48, ςῖ, τοῦ. ἐξερημωμένας πρότερον] ἐξερημωμε- 
νᾶς ροτερας 11], (ΧἼΙ. τηᾶγρ. οἱ ἴῃ Εά.) 86, τοό, 198. εξερημωμε- 
νας Τὸ τροτερον. 1475).33. ἐξερημωμένας ττροτέρων ΑἸεχ, τυρότερον 

-- ψυχή μου] κα εὐπὴ ἱπίεγηηδά, 62. 

καὶ καινιξσι ὅς. δὰ ἔπ. οοπι.}] α τοό. εἰς ψενεάώς) 
Ἔ καὶ απὸ γενεᾶς 22, 326, 48, ς1. απὸ γένεας και γινεας ὅλ» 9ο, 
144, 147, 233. 308. απο γενεᾶς εἰς γενεῶς 93. “ἢ καὶ γενεῶς, [10 

Χ ἴῃ ομαογδές. τηϊποίθ, Αἷοχ. 
Ν. τὰ τρόδατά σου] τὰ τροδατα 'αντῶν ΕΙ σου) 2238. ορό- 

τηρες} -Ἐ σου ϑ5ῖλν. Οἶτορ. καὶ ὠἀμπελεργοῖ ] - ὑμὼν 22, 36, ς1, 
ό2, 90, 144) 147» 233, 308. (ΑἸεχ, ὯΡ Χ ἴῃ οδατδές. πιΐπογε.) 
Ἔ ἡμῶν 93. 

ΨΊ. Ὑμεῖ τς ποχληϑήσεσθε!) Οπρδε ἐπ τος Μακενάοιοι Τονεἰμὲ ἐγ ἐδ. 

Οἡξεη. ἴϊ, 292. λειτδργοι ῥγαβυνῖτ, καὶ 86. (ΑἸεχ, ἱπῖεγ υποοβ.} 
Θε5] -Ἐ ὑμῶν, ρηϑησεται υμιν 22) (23. Ὁ 3.) 326, 48, ς, 62, 87, 90, 

Οἵ 93. 97, 228, 2ο8, 209. ΟΟπρὶ. -Ἐ ρηϑησεται ὑμῖν 49.  Ἔ ὑμῶν 
100». 144, 1479). 233, 305, 30ς. Θεοῖς. ϑῖαν. Μοίᾳ. - ἡ ἡμῶν, ῥηϑή- 
σεται ὑμῖν Οοιρὶ. (ΑἸοχ. (δ δ, ἴῃ οἶδ. ταῖποτθ.) -Ἐ ἡμῶν ῥηθη- 
σεται ἡμὴν ΑΙ. ΒᾺ τσάντες ΒΑΠ]. Μ,. ἰϊ. ςοό. »εἰκίβέὶ Ὀεὶ ποβτὶ 
Ἡΐϊετοθ. καὶ ἐν τῷ τὐλέτῳ αὐτῶν] καὶ ἐπὶ τῶ τλατω αὐτῶν Π]. 

ϑαυμασϑήσεσϑε] Ῥ αντι τῆς αἰσχυνης ὑμῶν τὴς διπλης καὶ ἀντι τῆς 
ἐντροπης ἀγαλλιάσεται ἡ μερις αὐτῶν 22, 36, (48. υἱξ νἹάετι) ᾿ς, ὅ, 
90, 144) 147, 2337) 2305) 306, 3.8. -{ ἐλάεπ), οὐπὶ ἡμῶν ῥζὸ ὑμῶν, 

τοό. -- ἀντι τῆς αἰσχυνὴς ὑμῶν διπλης καὶ ἐντροπης ἀγαλλιάσονται 
μερις αὐἴων [Ὁ κς 23. -Ἑ εαάεηι, πἰῇ διπλᾶς, [10 ας ἰπ ομᾶτ. πηΐποσα, 
ΑΙεχ. -Ἐ ἀντι τῆς αἰσχυνῆς ὑμὼν τῆς διπλης καὶ ἀντι τῆς ἐντροπὴς 
αγαλλιασεται ἡμέρας (ἢς) 93. ϑαυμαςωθησεσθε 108. 

ΨΙΙ. Οὕτως---τὴν γῆν] διατετο τὴν γὴν αὐτῶν εχ δέυτερε κληρονο- 

μησουσι 22, 46, 48, τι) ό2, 90, 93», 106, 144, 147, 233» 239» 306, 
408. τὴν γῆν} Ροηΐς: ἢδῖπὶ ροίξ ἥστως 23. Ροπῖς Παδπι νοΐ ΝΠ: 
βας τορ, 302. Ἔ αὐτῷ αν. 

Ψ1Π1Ι. ὁ ἀγαπῶν δικαιοσύνην] κα ὁ τού. ᾿ Δὡρκάγματα] αρπαγμα 
49. 87, 91» 97. Οοτηρὶ. ΑἹά. ὠυλῶν αὐτοῖς] καταληψομαι αυ- 
τοῖς 93. 

ΙΧ. τὸ σπέρμα αὐτῶν) τὰ σπέρματα αὐτῶν τοό. καὶ τὰ-- 
λαῶν] α οὐ ἰητειτηοά. 1οϑ. καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν] και τὰ εγίονα 
αντῶων τοό,3ο6. ἐν μέσῳ τῶν λαῶν] α (Χ1]. δαίοτϊριί. ΠΛΆΓΡ. [10] Ἀ) 

26, 239, 3.6. μιαθεῖ {Ὁ δ 'π οἰιαγαξξ. τηΐπογε ΑἸεχ. τᾶς ὁ ὁρῶν 

αὐτὲς] καὶ ὃ ὁρων αὐτὰς 147, 233. κα ὁ ΟΟπρ!. ὑπὸ ΘΕ3] υπὸ τε 

Θεξ 26, τος, 147» 392. λ τού. 

Χ. Καὶ εὐφροσύνη] α καὶ 41. και εὐφροσυνὴν 230. καὶ ἐν εὐφρο- 

σύνῃ ΑἸΙεχ, εὐφρανθήσονται) ἐνφρανϑησεται τού, 239. ἐπὶ Κύ- 

ρι0ν} ἐπι Κυρίου 22. ἐπι τω Κυριω 00, 144, 147» 408. ἐπὶ Κύριον 

καὶ χιτῶνα:---μίτραν) εἰ ΠΆΡΕ: 

ἐαη ἰφεϊΐκ εἰσεκιἀεαϊ! πελὶς βεκε βοήν νιγά, Ἡϊετοιι. καὶ χι- 



ἩΣΑΊΙᾺΑ Σ. 
᾿ ΚΕΦ, ΠΧ]; 

 -- ΠΥ ΠΕ κέμω,. Καὶ ὡς γῆν αὔξεσαν τὸ ἀνὰ 
“περιέϑηκξ μοι μίτραν, Χαὶ ὡς γύμφην κατεχοσμήῆσε Μὲ χόσμῳ. Καὶ ὡς ὙῊΡ ὥνφῦν. ΑΥΜΨῸς 11. 

"οὖ ὦ Ν -“ ! ᾿΄. ν οΝ 9 » 

αὐτῆς, χαὶ ὡς κῆπος τὰ σπέρματα αὔτϑ, ὅτως ἀγατεέλει. Κύριος Κύριος δικαιοσύνην, Χαὶ ἄγαλλι- 

«μα ἐναντίον πτάντων τῶν ἐσνων.. 

3 
τ ςἙ : ᾿: 9 “ ΓΝ " τῆς ει "“ ε ἷ Ἢ 

ΔΙΑ Σιὼν οὐ σιωπήσομαι, Χαὶ διὰ Ἱερεσαλὴμ οὐχ ἀνήσω, ἕως ἂν ἐξέλϑη ὡς φὼς ἢ διχαιοσύνη 1. 

ρ “,«ο- εὐ 
; . 

ν᾿ Ψ»ν : , Μ Ν ἝΞ Ν τ Ἂς 

αὐτῆς, τὸ δὲ σωτήριόν μου ὡς λαμπὰς καυϑήσεται. Καὶ ὄψονταί ἔϑνη τὴν διχαιοσύγην σδ, χαὶ 2. 

3 Ἶ ἃ ε 3 ; » “ τ 

σει σὲ τὸ ὄνομα τὸ χαινὸν, ὃ ὁ Κύριος. ὀνομάσει αὐτὸ. Και ἔσῃ. 3. ’ 

βασιλεῖς τὴν δόξαν σξ, καὶ χαλε 

᾿ ςέφανος κάλλες ἐν χειρὶ Κυρίου, καὶ διάδημα βασιλείας ἐν χειρὶ Θεδ σε. Καὶ ἀχέτι χληϑήση 4. 

Καταλελειμμένη, χαὶ ἡ γῆ σου οὐ χληϑήσεται ἔτι “Ἐρημος' σοὶ ψὰρ ἀλησήσεται, Θέλημα ἐμὸν, .- 

3 ΄ 

καὶ τῇ γῇ σου, Οἰκεμένη, ὅτι εὐδόκησε Κύριος ἐν σοὶ, καὶ ἡ γῆ σου συγοικισϑήσεται. ᾿ Καὶ ὡς 5: 

συνοικῶν. νεανίσκος παρϑένῳ, ὅτω χατοιχήσεσιν οἱ υἱοί σου" καὶ ἕςαὶ. ὃν τρόπον εὐφραγϑήσεται .. 

γυμφίος ἐπὶ γύμφη, ὅτως εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ σοί. Καὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν σου ἹἹερεσαλὴμ 6. 

κατέςησα φύλαλας ὅλην τὴν ἡμέραν χαὶ ὅλην τὴν γύκτα, οἱ διὰ τέλες οὐ σιωπήσονται μιμνησχό-: 

μενοι Κυρίε. Οὐκ ἔς! γὰρ ὑμῖν ὅμοιος" ἐὰν διορϑώσῃ, χαὶ ποιήσῃ Ἱερεσαλὴμ γαυρίαμα ἐπὶ τῆς 7: 

γῆς. ὭὯμοσε Κύριος κατὰ τῆς δόξης αὐτϑ, χαὶ χατὰ τῆς ἰσχύ
ος τῇ. βραχίονος αὐτϑ, Εἰ ἔτι δώσω 8. 

τὸν σῖτόν. σου, καὶ τὰ βρώματά σε τοῖς ἐχϑροῖς σου, χαὶ εἰ ἔτι πίονται υἱοὶ ἀλλότριοι τὸν οἶνόν 

σου, ἐφ᾽ ᾧ ἐμόχϑησας. ᾿Αλλ᾽ οἱ συναγαγόντες φάγονται αὐτὰ, χαὶ αἰνέσεσι Κύριον, χαὶ οἱ 9. 

ΠΤ ῊΣ εὐφροσύνης Ἑ περιεέδαλε μὲ 36, 43, 49, ξῚ, ό2, 90, 93: 104. 111. ἐν χειρὶ Κυρί8] α Ογηϊ!, Αἴεχ. 11. 288.. καὶ διάδημα] κα καὶ 

τού, 144, 147,.233» 308. διαν. . “Ὁ ἐνέδυσέ με Ὑεοάοτεῖ. 1. 1 42... 233: βασιλείας} βασιλεως δ8ό.. Ἔς ἌΦΗΝΕ τ 

(ΟΕ. ἢ. χοο.) περιέϑηκέ μοι δες. Δ ἔῃ. οομι.] τεριέϑηχέ μοι κόσμον ΙΥ. Καταλελειμμένη) ἐγκαταλελειμμενη 232, χό, «1,93. 8 κλή- 
. 

᾿ ταὶ ὡς νύμφὴ ταεριέϑηκέ μον μίτραν. Ογτ]]}- ΑΙεχ. ':. 6γ8. . περιέϑηκέ ϑήσεται ἔτι] βκετι κληθήσεται σα, 46, (48.:.υ1 νἹἀΔεϊυγ) ςι, ὅ2; 90, 93; 

μοι] περιεϑηκε μὲ (εἴ Ροπϊξ ἢατπι απῖς ὡς νυμφιω) 23. α μοι 93. (Ού. εχ ΟΟΙΤ. ΔῸ αἱ. τα.) 109.) 233. 308. 8Χ ετὶ κληϑηση 147. ἔτι 

οηῖε Πατῖπι ἀπῖε ὡς γυμφιω τοῦ, 302, 30ς. περιέξαλέ μοι ὙΓεοάοτεῖ. Ἔρημος] κα ετι ΧΙ], 26, 41, 49, 86, 91,97, 193, 228, 3οό, 309. Οοιρ 

1. εἰ. μίτραν] ςίφανον δἷᾶν. καὶ ὡς νύμφην] και ὡς νυμφὴ (υζ Βιαρεῖ ὅτι ἴῃ οδαγαᾶι. ταϊπογε Αἰεχ. σόν γῶρ ἄς, δὰ ἤη. οοπλ.} φρεα- 

ἱάείυτ) 62. κατεκόσμησέ με] κατεχοσμῆσε μοι 62. ογπαυὶὲ Ἡϊεῖοπ. ὀεγὶς ἐπὶπε Κζοίμπίας πιθαν εἰ Ιετγα ἐμά Ηαῤϊιᾳια. Ἡϊετοῦ. καὶ τῇ Ὑὴ 

Ο ΣΙ. Καὶ ὡς γῆν αὔξασαν) καὶ ὡς Ὑη αὐξεσα 22) 36, 48, ςἴ,) 90, σου] και ἡ γη σου οἵγ 228. ΟΟΠΙΡΙ., ΑΙά, ὅτι εὐδόκησε] οτι εὐδοκησεν 

1οΆ, τού, 147» 308. ΑἸεχ. 5ϊαν. Οἰἶτοξ. καὶ ἡ γὴ αὐξζεσα ὅ2. και λΔύ, 48, τἴ, 90, 144, 308. Αἰά. ὅτι εὐδόκηφε ὅς. δὰ ἔπ. οοπ).} 

εἰς γὴν αὐξδσαν οἱ. καὶ ὡς κῆπος] καὶ ὡς κηπον ΠΙ, ΧΙ], 26, 41, λ (ΧΙ. αἀγοτῖρι. πιαγρ. τι κΚ) 26,41, το9, 239, 302, 305, 406. ϑίαν. 

86. τὰ σπέρματα αὐτῷ} - ἐκφυη (22. οοιτ. ἐχφνει) 36, ς1) 93» Οἴἶτορ. μδδεῖ ἴα ὃς ἴῃ «ἰιαγαδϊ. πϊθοσε Αἰεχ. καὶ ἡ γῆ σου σύνοις 

ὡ : τς χοῦ, -Ἐ ανατελες 23, 305. “Ἐ ἐχῴνει 48, 49, 62, 90, 1445 147» κισϑήσεται) κα 198. συνοικισϑήσεται] οἰκισϑήσεται 87» 91. ΟΙΧῆ: 

233, 398. -Ἔ ανατέλλει το0, 302: (ΔΙοχ. (Ὁ τὰ ἴῃ οδαγδέϊ. τηΐποιε). ϑῆσεται 97, 228, 300. Οομρὶ. συνοικηϑήσεται ΑΙά. ΑἸεχ. 

 ἐκδλαςάνει Οοιηρί. μεπιίπα μα κεγπεῖπαί Ηΐετου. ἅτως---δικαι- Ψ. νεανίσκος ταρϑένῳ] τσαρϑένος νεανίσχω 26. ἅτω κατοικήσε- 

᾿οσύνην] καὶ ἀνατελεῖ Κύριος δικαιοσύνη Ογτ}}. ΑἸεχ. νοΐ. 1. ρᾶτί. ἃ. σιν] τως καϊασκηνωσεσιν τοό. οἱ υἱοί σε} -ἰ μετα σε χ6, 36, 41, 

Ῥι96. Κύριος Κύριος {επλεὶ ταπῖαπὶ 22, "6, 41, 48, 49, ξ1ν062,86, 409,8ύ,87, 90, 91; 147», 198, 228, 233, 399. ΟΟπηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. σοῦ. 

87. 90, 91, 93ν 97» 194» τού, τ44, 1475, 198, 228, 2339 306. ΟομρΙ. δϑαν. αὶ οἱ 97. νἱοι σξ μετῶ σΒ 104. ἐπὶ νύμφη] ἐπι νυμῷην 147, 

Ῥοπίε [Παῖιτ δηῖς ἀνατεέλέι 1009 302) 305. μαθεὶ Κύριος ἐδουπά. ἰῇ 108. ᾿ Κύριος ἐπὶ σοί] χριςὸς ἐπὶ σοί. ΟἸγγίοῖε. 111, 475. ΡγαπΊτ. 

«δαταξς. πιΐποτε ΑΙεχ, δοηιίπες Ῥεμς ΠΙετοη. δικαιοσύνην] -ἰ- αὐ καὶ ΟΥΠ]1. ΑἸεχ. νοΐ. 1. Ῥεῖ. . Ρ. 92. εἴ ἰπ (αἴ, Νῖς. ἴοῃι. 1. Ρ. 306. 

τὸ 13 Οοάϊςεβ δεγρὶϊ. καὶ ἀγαλλίαμα] εἰ ἰακάεπι Ἠλετοπ. ἐναν- ΨΙ. Καὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν σα) καὶ ἐπὶ τῶν χείρων σ8 (ςοττ.) ς1- 

τίον ττάντων] κ ἐνάντιον 62, 144, 3208. ἐνώπιον τσαντῶν 100. Ἱερεσαλὴμ) λα 2. Ἰἰσραηλ 239. κατίςησα---καὶ ὅλην} α οὐπὶ ἰπ: 

ΤῸ 
τεττηεά, (αἀίοτῖρι. ἔργα 11π.) 22. κατέρησα φύλακας] κατεςησᾶν 

. ]. ἡ δικαιοσύνη αὐτῆς δικαιοσυνὴ μον 11]. ἡ δικαιοσυνὴ με ΧΙ], φυλαχᾶς 62. κατεςῆσε φυλακᾶς (Πτογὰ ε Ρυῃέλ!5 ποῖδῖ.) 93..Ὸὖὃ καὶ 

26, 4ι, 405) ὅ:, 86, 90, 91» 93» 97. 194, τού 144, 147, 1οϑ, (:28. ὅλην τὴν νύκτα] καὶ τὴν νυκτῶ ὁλῆν 93. οἱ διὰ τέλες} α οἱ 93. οὗ 

φοιτ. οὐ ἴῃ ΕΔ.) 233, 306, 308, 300. Οοπιρὶ. ΑἸά. Ογηὶ!. ΑΙεχ. νοἱ. ᾿. σιωπήσονται] οὐ σιωπησεσιν 147. μιμνησκόμενοι Κυρίου] μιμνηῆσχο- 

ΕφῥΑΤΙ. ἰὶς Ρ. 78. ἡ δικαιοσυνὴ ὑμῶν 87. , ἡ ΑΙεχ. τὸ δὲ σωτήριόν μ8} μένοι τον Κυριον 23. ες ) 

τὸ δὲ σωτηριον αὐτῆς (ΧΠΙ, ππᾶγρ.) 36, 48, 51, 109, 302, 305. ΧΩ! τὸ ΝΙ1. ὅμοιος] ομοιως όαβ. ἐῶν διορϑώσῃ] ἐαν δὲ διορϑωση 86. 

σωτήριον μου ό:, 90, 93, 1οό, 144» 147» 233: ὁ δὲ σωτὴρ ἐκείνου Ἱερασαλὴμ, Οοπρί. καὶ ποιήσῃ) καὶ ποιησῆς (εχ Τοοττ. ΔῸ αἷ. τ.) 

Οοιηρῖ. εἰ (αϊυαίον εμς Ναὶς. ὡς λαμπὰς] ὡσειλαμπας 36, 48, 51: Ροηΐϊξ ρος Περασαλημ 87, 91, 97, 228, 300. ΔΙά, καὶ ποιήσεις 

δ ι, 62, 90, 93» 144- ὡς ἡ λαμπὰς τοῦ. ὡς λαμπάδες Ογτῖ!!. ΑΙεχ. 147. (οὶ. Ἱερεσαλὴμ.} ρτρτηϊττ, τὴν Τ0Ὁ δ 23. Ριδπιῖτε. τῇ 36. 

1 οἷς Ὁ κἢῆς Οοπιρί. γαυρίαμα] ἀγαυριαμα (Χ1]. πιᾶγρ. αγαλλιαμα) 52, 

11. Καὶ ὄψονται ἔϑνη] καὶ οψεται τὰ ἐδ 25, 36, 48, ςῳό2,9ρ0,Ώ, τιν 86, 87, 91, 93» 97» 147, 233, 106, 3200. ΟΟμΡΙ. Αἰεχ. ἀγαυ- 

τού, 144. 147. 233. καὶ οψονται τὰ ἐϑνη το4, 308. καὶ ὕψεται ριασμα 23. αγαλλιᾶαμα (τορ, 302. ΠΊΑΓΡ. αγανριαμια) 20ζς. εἰς τὸ 

«ἄντα ἔϑνη Αται. 1. φυίπιε Οοάϊςες ϑεγρὶ!. τὴν δικαιοσύνην σα) καύχημα 13 (οάϊοεθ 8εγρὶϊ, γακάίμπι Ἠϊετοη. ἐπὶ τῆς γῆς] τ καυ- 

τὴν δικαιοσυνην βμοὺ 147..233- καὶ βασιλεῖς] - πάντες (ἔιρτα 11π.)} χημῶ ἐν τῇ γὴ 62, 1479.233- εν 

24. και πάντες οἱ βασιλεις 93, τοό. ἔς, ἤπε οἷ, τοῦ. ΟΟτρὶ. καὶ ΝΠ. κατὰ τῆς δόξης αὖτ} κατὰ τῆς δεξιῶς αὐτῇ Ομ. ΑἸά, 

πᾶντες βασιλεῖς τῆς, γὴς 302, 30ς. εἰ οπιπες γέρε: Πιετοη. βασι- ΑἸαεκ. καὶ κατὼ τῆς ἰσχύος] και κα]α της δοζης ΧΤΙ. Εἰ ἔτι τ 

λεῖς] ργαανῖτ, πάντες, [Ὁ ὃς ἴπ σμαγαέζ, πΐποσγε, ΑἸεχ. τὴν δόξαν εἰσέτι (ῆς ἰη!τ) τού. Εἰ ἔτι δώσω] ρτοτηῖτε. καὶ 308. ΑἸά., εἰ ἔτι 

σου] τὴν ϑοξαν βου 147, 233. καὶ καλέσει--καινὸν] καὶ καλέσουσι δώσω---τοῖς ἐχϑροῖς σου]  αἱίτα ἀεάενο ἐγἰίο τασαηα τ ΑῈ ἱπ εἰμ 

τὸν δῷ τς οὐ ἄντε τὸ καινὸν Οομἕτ. Αροίξ. 1. ὕ1}].. 6. ας. καὶ ἱκὶνεὶς εὶς Σ Ἡϊεζοη. καὶ εἰ ἔτι τοσΐονται) και εἰ ετι σιωντᾶι 41- 

ἈΦΛΕΡΕΡΙ τὸ ὄνομα αὐτῷ τὸ καινὸν ΟὙΤΊ]. ΑἸεχ. ν. 303. καὶ καλί- καὶ εἰσετι πίονται τού. κεἰ 144. διδδεῖ εἰ ἰὼ ςματαᾶ.. πήποσε Αἰεχι 

ὙΠ σε] ἼΕῚ καλέσεις 230, 306. τὸ ὄνομα] -᾿ σον ΧΤΙ, (22. ἔργα υἱοὶ ἀλλότριοι] νιοι ἀλλοτρίων 1479 233. τὸν οἶνόν σον) λα σου 147: 

ΡΝ : ὯΝ ριος} δτο ςόμο Κυρίου Οοπιρὶ. ὁ Κυ- ΙΧ. Αλλ οι συναγαγόντες] αλλ᾽ ἢ οἱ συναγοντές 41) 49, 8ό, οἵρ 

ριος ΟΥΠ]!. Αἴοχ. . οἶς. (Οἢ ν. ςςτ. εἴ αἰ) ὃ ὁ Κύριος ὀνομν. αὐτόΆΊ 28, 3ο6. (οπιρὶ. Αἰεχ. ἔς, ἢπε ἢ, 625 87ν 90, 97» 104») 100.) 144. 

φιοα ος [οπιϊπὶ ποπιϊμαδΙ. Ηϊΐοτοιι., Ψυρ. ὀνομάσει αὐτό] ονομασι 08, 301, 3ος, 308. αλλ᾽ ὡς οἱ συνάγοντες τού. αλλ᾽ ἢ οἱ συναγαν 

Ἷ ἄντον 147. Οοιῖς. Αροῖ, 1. οἷς. ονομᾶσει αὐτῶ 228. γοντες 4ε 147. ἧς, ἔπε σε, 233ν 239, 399. ΑΙΔ.. φάγονται αὐτὰ] 



᾿ ΗΣΑΊΙΑΣ: 
ΚΕΦ. ΓΧΠ. 

7 7 ϑ ν»» φο 1 ξ΄ βρῶ ε ΄ ᾿ 7 " ζω “Ὃ 

το. συναγαγόντες πίονται αὐτὰ ἐν ταῖς ἐπαύλεσι ταῖς ἁγίαις με, Πορεύεσϑε διὰ τῶν πτυλῶν με, 
΄ Ν ε ᾽ ἰῶν ρ Ν Ν, (9 ϑ "»" ΥΝ ὃ 967 ῳ, ͵ὔ ᾿ 9 ". 

καὶ ὁδοποιήσατειτῷ λᾶῳ μου, καὶ τὰς λίϑους ἐχ τῆς ὁδδ διαῤῥίψατε, ἐξάρατε σύσσημον εἰς τὰ 

11. ἕννη. 
7 ’ δ Ν ε ἰδ Ν Ν᾿, Ἀ» 9 »,Ὁ Ἁ 7 9 960 

Ἰὐμμ41 σοι ΤΑΡΑΎΕΎΟΡΕΝ εχ ὼν 10} εὐατὰ μισθὸν, ἵαϊι Τὸ εθγον χυτὰ ὥρο προσωπσοὺυ αυτᾶ. 

χαλέσει αὐτὸν Λαὸν ἅγιον, λελυτροβενο ὑπὸ Κυρίου" 

οὐχ ἐγχαταλελειμμένη. 

Ἰδὲ γὰρ Κύριος ἐποίησεν ἀχεςὸν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς" εἴπατε τῇ ϑυγατρὶ Σιὼν, ᾿Ιδὲ ὁ 

Καὶ 

σὺ δὲ χληϑήση ᾿Επιζητεμένη πόλις, καὶ 

ΤΙΣ ὅτος ὁ “παραγενόμενος ἐξ ᾿Εδῶμ, ἐρύϑημα ἱματίων ἐκ Βοσόρ; ὕτως ὡραῖος ἐν ςολῇ, βίᾳ 
2 ΄ 2 Ν ’ ΄ Ν, ξ΄ ΄ 

μετὰ ἰσχύος; Ἔγω διαλέγομαι δικαιοσύνην χαὶ χρίσιν σωτηρίδ. Διατί σου ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια, 
᾿ς .ϑ 2 δύ ΄ ε 3 Ν ρ ἰφν ΄ φ Ὰ φ 3 ἰδ 2 » 

χαὶ τὰ ἐνθύματά σον ὡς ἀπὸ σατητΒ ληνδ; Πλῆήρης χαταπεπατημένης, χαὶ τῶν ἐθϑγῶν οὐχ ἔς ιν 
ὍΝ 3 5» ἰμ ΄“-ς ΄ 9 Ν. ἰϑαὶ ς φζ ρὸ 

ἀγὴρ. μετ ἐμδ, χαὶ χατεπάτησα αὐτὲς ἐν ϑυμῷ με, χαὶ χατέϑσλασα αὐτὲς ὡς γῆν, χαὶ χατήγα-- 
Ν "9 3 ἰφϑ 3 ων ες ΄ 59 0.0 3 βὰ 

γον τὸ αἷμα αὐτῶν. εἰς γὴν. Ἡμέρα γὰρ ἀνταποδόσεως ἐπῆλθεν αὐτοῖς, καὶ ἐνιαυτὸς λυτρώσεως 

σπάρεςι. Καὶ ἐπέδλεψα, χαὶ οὐκ ἦν βοηϑός" χαὶ «τροσενόησα, καὶ ἐϑεὶς ἀντελαμξάνετο" χαὶ 
Ν ςε 5ε7 Ν ε 7 

ἐῤῥύσατο αὐτὰς ὁ βραχίων μου, χαὶ ὃ 

φαγονται αὐτὸν 90, 144. 147. 233) 208. φαγωνται αὐτα 228. ΑἸά. 

φάγονται αὐτὰ---οἰ συναγαγόντες 251 ,, Οὔπὶ ἱπιοιτηοά, 62. καὶ 
αἰνέσεσι----οίονται αὐτὸ} α οὐπ ἱπίεγπηθά. τοό. καὶ αἰνέσεσι Κύ- 
ριον] καὶ αἰνεσασι τὸν Κυριον 22) 36, 48, 49, ξ 1) 90, 91, 93») ΙΟῴ) 109, 

144, 147» 233, 302, 308, 200. (ουρΙ. ΑἸά. καὶ οἱ συναγαγόντες} 

και οἱ συνάγοντες 41, 40, ξ1, 86, φο, 979 1ο9, 144, 108, 228, 102» 

3065 206, 308, 309. ΟΟπλρΡΙ. ΑΙεχ. καὶ συνάγοντες το. παίονται 

αὐτὰ] φαγονται αὐτὰ 26: τσιονται αὐτὸν 48, 62, 90, 144, 147, 233, 

408. τίιωνται αὐτὰ 228. ΑΙά. ταῖς ἁγίαις μου] ταις ἀγιαις σου 

111, τοό. μὲ ταις ἀγιαις 22, 36, 48, 62, 90, 93» 144» 1475» 233; 308. 

Χ. Πορεύεσϑε] Ἔ περιελϑέτε 225) 48,» ς1, 62, 147, 233. (ΑΙεχ. 
Ὁ Χ ἐπ οἰιᾶγ. τηΐποτς.) -Ἐ περιέελϑατε 93. πορευσασϑὲ 144. καὶ 
ὁδοποιήσατε] και σχενασατε τὴν οδον ΧΙ], πιᾶγρ. σκενάσατε τὴν οδον 
καὶ οδοποιησατε, οδοποιῆσατε 22) ς19 62. ΡΓατλϊ, σκευάσατε τὴν 
οδὸν (23. τράγο. Τ0Ὁ 3) 36, 48. καὶ σκολευσατε, (Ης) τὴν οδὸν καὶ 
οδοποιήσατε, οδὸν ποιησατε 93. καὶ ὁδοποιήσ. τῷ λαῷ με] α ΟΥ̓]. 
Ἄ[Ϊεχ. νοΐ. 1. ῥδζί, 11. Ρ. 22 ς. εἴ αἱ, τῷ λαῷ μου] τὸν λᾶον μου 144) 
Ἔ σκενάσατε τὴν ὁδὸν καὶ ὁδοποιήσατε, (Ὁ δξ 'π οδᾶγ. πηΐπογε, Α]εχ. 

ἐκ τῆς ὁδ5} ργαπηϊτῖ. τες 41, 40, 87, 91) τού, 228, 309. (οπΊρ]. ΑἸ. 
ΑΙεχ. κα ἐκ Ογεῖ!, ΑΙοχ. 1. οἷ, ἐκ τῆς ὁδὲ διαῤῥιψ.] οὗ ἐπὶ τὴν ὁδὸν 
διαῤῥίψατε 814ν. διαῤῥίψατε] διαρρηξατε 26, οο, τοό, 144. ἐξά- 
ΕΠ τ θα ἐξαρατε συσσεισμον 104; 147. Τὴ. Μ. Ρ. 188. 

ἸΙϑὲ γὰρ Κύριος] λα γὰρ 26. τῇ ϑυγατρὶ] ταῖς ϑυγατρᾶσι 
ΤΕ τὰ Μ. 1. εἶ. ὁ σωτήρ σοι] σοι ὃ σωτηρ. ΧΙ], 46, 41, 49, 86, 
300. ΑΙεχ, Τ[υδίη. Μ. 1. οἷς. ἢς, ἤπε ὁ, 87), οἵ» 97. 228. ΟΟἸΡ]. ὁ 
σωτὴρ σου 22, 36, 48, ξι, 62, 90, 939 147, 1098, 233» 30ς, 306, 308. 
ὁ σωτὴρ μὸν τοό. ταραγέγονεν] σαραγινεται 26, 41, 40, 86, 87, 
90, οΙ, 97, 144, 147, 108, 228, 2335 308, 300. (ΟμΠΡΙ. ΑἸά, ΑἸεχ. 

ἔχων] ἀπέχων Τυίπ. Μ. 1. οἷ. τὸν ἑαυτξ μισϑὸν) -Ἑ μετ᾽ αὐτε 

22, (23. {} 54) 36, 48, ς1, 62, 90, 93, 100, 1445) 147. 2337γ302, 30ς, 
408. ΟΠ]. (ΑἸεκ. (0 δέ 'π οβδγ, τηΐποτε.) τὸν μισϑὸον αὐτὰ 306. 

"πεγοσάεπι “μασι {έομπι Ἡΐετοθ. καὶ τὸ ἔργον αὐτὰ} αὐταε (ΧΙ. 

δαΐογ, τηδγρ.) 26, 40, 86, 87, 91, 97, τοό, 198, 306, 309. ΟΟΠΊΡΙ. 
7. Μ. 1. εἶς. μαδεῖ αὐτῷ ἴῃ οδιαγαξξ. πηΐποτε Αἰεχ. τυρὸ τροσ- 
ώπε] ἀπὸ τροσώπε Τυϊείη. Μ. 1. οἷξ. : 

ΧΙΙ. Καὶ καλέσει αὐτὸν] α καὶ 97, 228. σὺ δὲ κληθήσῃ] συ δὲ 
ζητηϑηση 14). ᾿Ἐπιζητεμένη τοόλις} ἐπικλημεένη (Π6) τολις 147. 
καὶ οὐκ ἐγκαταλελειμμένη} καὶ εκετε καταλελειμμένη 86. καὶ οὐ 
καταλελεοιμμένη }υ]η. Μ. 1. οἷϊ, ᾿ 

1. ὁ πταραγενόμενος] ὁ παραγινόμενος ΧΙ], 48, 40» 51» 86, οἵ; 
433) 306, 309. Αἰοχ. Τυπ. Μ. Ρ. 188.Ὁι ἐξ ̓ Ἐδῶμ] εξ Εδεμ, 111, 
ἐρύϑημα---ἰσχύος] διαβαίνων βίᾳ μετὰ ἰσχύος Αἴθδη, '. )ς6. ἐρύ- 
ϑημα ἱματίων] ἐρυϑημαῖα ἡματιον 111. -Ἐ αὐτὰ (24. πιαγρ.) 62, 8ό, 
93. 147. Οτΐρεη. 11. 746. Ογη]}. ΑἸεχ. νοἱ. 1. ραγῖ, 11. Ρ. 224. εἰ δὶ. 

ὙΠεοάοτεῖ. 11. 2 ς. -Ἐ σον 90, 144. ἐρύϑημα ἱμάτιον ΑἸεχ. Μαϊουὶὲ 

φοβίδως Ἠϊετοθ. ἐκ Βοσόρ] ἐκ Βοσρα Χ]]. πιᾶγρ. εκ Σοξορ 144. ἐκ 
Βοσὺρ Οοπιρ. τως ὡραῖος] 5τὸς ὡραιος 41) 48, 62, 87, 93, τού, 

147. ΑΙά. ΑἸεχ. Οτίρεη. 11. Ρ. 747. (ΟΕ, ἵν. τςς.) ὙΠποοάοτεῖ. 1. οἰϊ, 
ἐν φολῇ] - αὐτὰ (ΧΙ]. τηᾶγρ. Τὰ Ὁ 3) 22,5 (23. Ὁ 0) 48, ς1, 62, 90, 

93» 100, 1447) 1475 233) 302, 30ς, 308. Οομηρ].΄ (ΑἸεχ. 0 Χξ ἴῃ 

οδαγαδέϊ. τηϊηόγε.) Οὐθοσρ. ἐν τῇ χολὴ αὐτῷ 86. ἱπ βοία μια Ἡϊΐετοπ. 
᾿Εγὼ διαλέγομαι διο. δὰ ἢπ. οοπ).} ἔξο φωὶ ἴοφμον ἡωβίίαπε εἰ Ἵμάϊ- 
γον ΙΝ. 

υυμός μου ἐπέςη. Καὶ χατεπάτησα αὐτὰς τῇ ὀργῇ μου, 

εἰμη (αι ανὶς. Ἡ!ετοι, βίᾳ μετὰ ἰσχύος] Ἔ πολλης 65, 9ο. (93. 

υἱ νἱἀεῖυγ.) βοα μετὰ ἰσχνος 86, 144. βοα μετα ισχνος πολλης 

τοό,3ο8. -Ἑ αὐτὰ πολλὴ 1479 233. ὈΓΘΟΠΊϊ, διαδαινων 198. ργβϑ- 
ταῖσι. ὠναδαίνων Τυίη. Μ. 1. εἶτ. βίᾳ ὙΒοοάοτει. Ἱ. εἶς. (ΟΕ, 11. τας.) 
σφόδρα μετὰ ἰσχύος ϑἰαν. Οἰἶτορ. 

11. Διατί] ἵνατι Ογη!!. ΑἸεκ. 1. οἶς, τῶ ἱμάτια] -Ἐ σου 62. 

τὼ ἐνδύματα διε. δὰ ἤη. “οπ).} τὸ ἔνδυμα αὐτῷ ὡς ἀπὸ ττατήματος 
ληνξ. Αἴδδη. 111. ρασῖ. ἱ. Ρ. 14. ὡς ἀπὸ τατητῇ] ὡς απὸ τατημα- 
τὸς (ἴῃ τηᾶγρ. δα αἶτ. τα) ΧΙ]. ὡς ἀποπάτημα Οήρεῃ. ἵν. τς ς. ὡς 
ὠπὸ ττατὴτξ ληνὰ ) Μομὶ εαἰςαπιέμπι ἰογομῖαγ. Ηϊἱετοη. 

ΠΙ. Πλήρης καϊαπεπατημένης.} τσληρες καϊαπεπατημενης λῆνον 
ἐπατησὰ μονωτατος (22. πληρες εχ (οΥτ.) 48, 40. ξὶ, 62, ρο, τόρ, 
(1οϑ. 228. ληνον ὅς. ἴῃ πηᾶγρ.) 3ος, 208, 300. [υΠίη. Μ. 1. οἶς, ἔς, 
ΙΗ μονος, 86. τληρες καϊαπεπατημενης 23, 41, 91, 07, 239, 306, 
Οοπιρὶ. ΑἸά. Οτήρεη. 1. οι. τληρας καϊαπεπατημενου 26. τοληρους 
καϊαπεπατημενης λινον (ῃς) ἐπάτησα μονωτατος (πληρες ὁχ (οττ.) 36. 
ληνὸν ἐπατησαμεν μονοτατος (ῇς) 93. -Ὦ λῆνον ἐπατῆσα μονωτᾶτος 
τού, 144, 302. Αἴδιαη. 11. ζόρ. ΟΠ γίο!. ν. 172. Τ εοάοτεῖ. ἱ. τοῦϑ. 
ἜἜ ἐπατησὰ μονωτατος 147, 233. ρίοπμνι, ςοπεμϊεαίμηι ἩΠοτοθ. ἐκ 

ἔριν ἀνὴρ] ἐδεὶς ἦν Ὑπεοάοτει. ]. οἶς. καὶ ἐπάτησα αὐτὲς] α καὶ 90, 
1414. και καϊαπατησα αἀντοῦ 93. και καϊαπεπατηχαὰ (υἱ νἱ]ἀετυτ) 

αντες 14). συνεπάτησα αὐτὰς ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷ. ἐν ϑυμῷ μου] εν 
τῶ ϑύυμὼ μου 22, 40, 51) 62, 90, 93ν 144. 147. Τβοοάοτεῖ. ]. εἶτ. αι μα 

26, 46, 86, 87, 91, τού, 198, 239. 3ο9. (οπ}ρ]. Τυϊη. Μ. Ρ. 180. 

δῖαν. Οἴτορ. μαδεῖ μου ἴῃ οδαγαξξ. πηπογε ΑἸΪεχ. καὶ κατέϑλασα) 

καὶ συνέϑλασα ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷς. εἰς γὴν} ἐν τὴ ὀργὴ μου 22, 36, 
48, 40, 51) ὅ2, 90, 93» 1445) 1475 228, 233») 308. Ὑεοάοτεῖ. ]. οἷξ, 

εἰς γὴν 30. ἴτεϑ Οοάϊοεϑ δεγρὶ!. ἐν ὀργὴ μου, {Ὁ Χ ἱπ ομᾶγ, τηΐμογε, 
ΑΙεχ. καὶ κατήγαγον] -ἰ- αὐτες 87, 97. ΑΙά. καὶ κατήγα- 
γον ὅζς. αἀ ἔπ. ςοπ|.},. 239. 306. εἰς γὴν] “ καὶ ἐρραντισϑὴ 
τω κατανικήματι αὐτῶν τὰ ἱμάτια μου, καὶ ταντὰα τὰ εἐνδυματα 
μου ἐμοόλυνα 42, 36, 48, ςἴ, 93. Ἔ καὶ τᾶντα τὰ εἐνδυματα μου 
ἐμολυνὰ (23. 00 3.) 109, 302. (ΑἸεχ. [Ὁ ἃς ἴῃ οδαγαέξ, πηίπογε.) εἰς 

τὴν γὴν και ἐρρανϑὴ τῶ καϊανικηματι αὐτῶν τὰ ματιὰ μᾶ, καὶ παντὰ 
τὰ ενδυμαΐα μὸν ἐμολυνὰ 405 147. ἔς, ηἱῇ εἰς γῆν, 62. εἰς τὴν γὴν 

233. ὡς γὴν καὶ σαντα τὰ ἐνδυμαῖα μου ἐμολυνα 3ος. - καὶ 
πάντα τὰ ἱμάτιά μου ἐμίανα. Οοπηρὶ. -Ἑ καὶ κατεῤῥαντίσϑη τῷ 
κατανικήματι αὐτῶν τὰ ἱμάτιά μου. ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἶξ, 

ΙΝ. ἐπῆλϑεν αὐτοῖς] ηλϑὲν αὐτοῖς ΧΙ], 23, 48, ςῖν 62, 90, 93» 

100, 147, 198, 433, 239, 3ος, 306. Τυπίη. Μ. ἰοο. οἷ. τσάρες!} 
ταρεςὴ 41. 

ΜΝ. Καὶ ἐπέξλεψα] καὶ εἐξην καὶ ἐπεδλεψα 109, 302, 30 ς. κα και 

408. καὶ ἐκ ἦν βοηϑός] καὶ εἐδεις βοηϑος ΧΙ], 26, 86, τοό. ΑἸεχ. 
καὶ δκ ἣν ὃ βοηϑὼν 252, 36, 48, 40, ς1, 62, 99, 93, 1445 147,33. ἐἱ 
πίω φαὶ Ῥγαδενεῖ σεχὶϊησι Ἡϊΐετοη. καὶ ἐκ ἣν δϑεὶς βοηϑὸς δῖαν. 
Οὔἶτορ. καὶ τροσενόησα] καὶ τπρρονοησα ((ογίαῃ ρτῸ πρενοησα) 306. 
α καὶ Ογη!!. ΑἸεχ. ν. 3)ς5ς. ἀντελάμθανετο] ὠντελάδετο Τυδίη. Μ. 
Ἰ. εἶ, καὶ ἐῤῥύσατο αὐτὰς] α αὐτας 22) 36, 48, 93. ]υδίη. Μ. Ἰ. 

οἷϊ, καὶ ἐρρυσᾶτο με 62, 9ο, 308. καὶ ἐρρυσᾶτο μοι 147), 233. ὁ 

βραχίων μ8}] α με Τυ{πἰπ. Μ. 1. εἰξ. ἐπέςη] ργϑεπηϊεί, αὐτὸς 22, 36. 

ἄντος υπερῃ 48, ς1,) 62, 90, 144, 147, 233,).308. ῥγδεη. αὐτοῖς 93. 

Ἢ ἐπ αὐτές δἰαν. Οἰἶτορ. 

ΑΙ. τῇ ὀργῇ μου] εν τῇ οργὴ μου καὶ ἐμεϑυσα ἄυτες ἐν τώ ϑυμω 

Οςε 



-.- 

καὶ χατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς ὙῊν. 
ρϑ ΕῚ 

7 Ν 3 ΩΝ 

σιν οἷς ἡμῖν ἀνταποδίδωσι" Κύριος ΧρΙΤῊς ἀγασὺς 
ἴω “" δ» 3. 

αὐτϑ, καὶ κατὰ τὸ πλῆϑος τῆς δικαιοσύνης αυτᾶ. 

' 3 2. κν ΕῚ ΄ 2 ,,. Ψ 7 » κ᾿’ 

ἀϑετήσωσι" καὶ ἐγένετο αὑτοῖς εἰς σωτῆρι!αν Εχ ττὄσσης ϑλίψεως αὕτων 
ρ ΟΝ, "ςς 9 »᾿»" ,53ῚΣ΄ᾺΝ 3 2 

διὰ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸς χαὶ φείδεσθαι αὐτῶν: αὑτὸς ἐλυτρώσατο » ΣΝ 

γελος, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔσωσεν αὐτδς, 

ἩΣΑΊΙΑΣ. . 

β ΚΕΦ. ΠΧΠῚ]. 

Τὸν ἔλεον Κυρίου ἐμνήσϑην, τὰς ἀρετὰς Κυρίε ἐν πά- 7. 
ρ“" 2 ᾿ ρ Ν ᾺκΜν . 

τῷ οἴκῳ ᾿Ισραὴλ, ἐπάγει ἡμῖν κατα τὸ ἔλεος 

οὐ πρέσξυς, δὺξ ἄν - 

“ῖ«ἷὡοοὉοωΤἴ 9 4 Ν, ε » ἰφυ 3." 9 Ν ν 9 

αὐτὰς, καὶ ἀνέλαξεν αὐτὰς, καὶ ὕψωσεν αὐτὸς πάσας τὰς ἡμέρας τῇ αἰῶνος. Αὐτοὶ δὲ ἠπείθησαν, 

' ΓΝ 6 », “ 23 7 9 ρο 9 »Ἤ᾿ Ξ3ϑΝΆ,Ἁ 'ὶ 2 ͵ 9. “ 

χαὶ παρώξυναν τὸ πγευμᾶ τὸ ἅγιον αὐτϑ' καὶ ἐςράφη αὐτοῖς εἰς ἔχθραν, αὐτὸς ἐπολέμησεν αὐτᾶς. 

ν 2 ε ΡΝ 3 7 : 

Καὶ ἐμνήσθη ἡμέρων αἰωνίων 
᾿ 9 2 ρ᾿ Ν ἰδ ..φ ὦ 

ἐςιν ὃ ϑεὶς ἐν αὐτοῖς τὸ πνευμᾶὰ τὸ ἀγιον: 
ρ Ρ 

Ω 3 
’ 3 ρὸ 

αὐτῇ; λατίσχυσεν ὕδωρ ἀπὸ «προσώπου αὐτξ, 
δὲ 
ἀξύσσε, 

Κυρίου, 
3 “Ὃο΄᾽ 9 ρ 

ςρεψον ἐχ τὰ ϑρανδ, 
ε 5" Ζ [ων 3 . 5) ᾿ς βῷ 

ῃ ἰσχὺς σου: “δ ἐςι τὸ ὥληνος ΤΆ 

Ν ξ »" 

εἶ πατὴρ ἡμῶν, 

μδ. 22, 36, 48, 51» όὅ2, 90, 93, 147. 233: Ογ!]]. ΑἸοχ. 1. εἷς. Ἐ καὶ 

ἐμεϑυσα αὐτὸς τ Οργὴ μοὺ 23. Ῥγϑοτηϊτί. ὡ 41, 40, 109, τἶ4, 302) 

208. Τυη. Μ. 1. οἷς. Ἔ καὶ ἐμέϑυσα αὐτὲς ἐν ϑυμῷ μου ({10 κκ 'π 

ἁματαξῖ. ταϊποσε) Αἰεχ. τὸ αἷμα αὐτῶν] αὐτὰς Ατη,. τ. (Ατῃι. Εά. 

πιᾶγρ. υἱ ἘΔ, Ἀοπ..) εἰς γῆν] εἰς τὴν γὴν 36; 48, 49, 51, 147. (302. 

εἰ ροηϊϊ Παῦπιὶ δηῖε τὸ αιμα.) ἐπι τὴν γῆν 62, 900, 144. 1408. κα 100. 

ὙΠ. Τὸν ἔλεον Κυρίου] τὸ ἔλεος Κυρίου ΟΟμΊΡΙ. ἐμνήσϑην} 

ἐμνησϑης 147. τὰς ὠρετὰς Κυρίου] -Ε ἀναμνήσω τὴν αἴνεσιν Κυριβ 

(ΧΙ. πάρ. Τὰ Ὁ 0) 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 03,| 144» 147» (228. τρδγρ.) 

233, 308. -{ αναμιμνήσκω τὴν αἰνεσὶν Κυριου 232. τας ἀρετᾶς αὐτὰ 

“6. -Ἐ ανωμνησὼ το9, 302) 30 ξ. ἐν χᾶσιν] ἐπὶ πασιν 25, 26, 48, 

ξι, ὅω, 9ο9 93» 147» 233» 308. οἷς ἡμῖν ἀνταποδίδωσι] α ἡμῖν 62. 

οἷς Κυριος ἡμῖν ανταποδιδωσι 86, 90, 1οὔ, 198. οἷς ανταποδιδωσιν 

ἡμῖν τορ, 302. οἷς ὁ Κύριος ἡμῖν ἀνταποδίδωσιν ΑἸεχ. κατὰ τὸ 

ἔλεος αὐτῷ] καῖα το ἐλεὸν αὐτῇ 22, 48, 87. καΊα τον ἔλεον αντξ 51) 

(62. αἱ νἱἀεϊυτ) 90, 93, 144) 398: καΐα τὸν αὐτᾷ ἔλεον 147, 233. 

τῆς δικαιοσύνης αὐτῷ} τῆς μεγάλοσυνης αὐτὲ 93. 

ΨΙΠ. Καὶ εἶπεν] -ἰ- Κυριος 26, 36, 49. Οὐχ, ὁ λαός μου] 5χ! 

λᾶος μοὺ ἐξὶ 22. οὐχ, ὡς λαὸς μου 26. - εςιν 326, ς:, 62, 90, 93» 

144) 398. εχ! ὁ λᾶος μου ἐσξὶ 48, 147) 233. δχ! λᾶος μοὺ τού. 

α ὅχ, (οπρρὶ. τίκνα] -" μου 36, 41, 48, 49, 51, 625) 90, 144) 147», 

198, 233, 230, 3οό, 398. οὐ μὴ ἀϑετήσωσι) ῥγοουλῖτῖ. καὶ 229. 26. 

46, 48, ςτ) 62, 90, 93» 1ού, 1447 147, 233. ΔΙεχ. ἃ μὴ αϑετησεσιν 

86. καὶ οὐ μὴ αϑετησδσι 308. 

ΙΧ. Ἐκ πάσης ϑλίψεως αὐτῶν] α αυτων ΧΙ], 26, 40, 86, 87, 91, 

97, τοῦ, 428, 309. δμιαδεῖ αὐτῶν ἰπ ομιάγδέξ, πιΐπογε ΑἸεχ. ἐδὲ ἄγ- 

γελος] ἐκ ἄγίελος Ογτ]!. ΑἸεχ, νοἹ, 1. Ρατῖ. 1. Ρ. 66. εἴ αἱ. ὠλλ᾽ αὖ- 

τὸς} 1 ὁ Κύριος 22, 41, ς, ὅ2, 87, 90, 93, 1ού, 144, 228, 230, 306, 

208, 309. Οοπρ!. ΑΙά. Ατπι. 1. Ἄγαι. Ἐά. δῖαν. Αἴβδπ. ι. ὅς. Ὠι- 

ἄγῃ. ἀε Τηη. Ρ. 420. Ογηὶ}. ΑΙοχ. 1. εἶς. ΤΓ μεοάοτεῖ. ἰϊ. τας. -Ἐ Κυ- 

ριος 23, 26, 306, 48, 40. 86, 919 979) 147, 233. Αἰεχ, Με ἐρξ Τοπιίπες 

Ιτεη. Ρ. 252. ἔσωσαν αὐτὰς} (αἰυαδὶ! εος Ἰτεη. 1. οἷ, 6 καὶ φείῖδε- 

σϑαι αὐτῶν] και φοδεισϑαι αὐων τ44. καὶ φείδεσθαι αὐτῶν" αὐτὸς 
ἐλυτρώσατο αὐτὰς} α ξ1. εἰ ραγεεῖ εἰσ, ἱρίς δἰδογαδὶξ εος. Ἱτεῃ. 1. οἷζ, 

αὐτὸς ἐλυτρώσατο αὐτὲς} ρτατηῖε. καὶ ΑἸεχ, καὶ ἀνέλαξεν αὐτὲς} 

και ἀνελαξετο αὐτὸς ςῖ. καὶ ὑψωσεν αντᾶς 93. καὶ ὕψωσεν αὐτὰς] 

και ἀνελαῦεν αὐτες 93. 
Χ. καὶ τταρώξυναν] μαθεῖ καὶ ἱπ ομᾶγ. τηΐποτε ΑἸεχ. τὸ ὥγιον 

αὐτῷ} α αὐτῷ 26, 86, τού, 3ο6. Οοηίᾶι. Αροῇ. 110. ν. ο. τ6. Αἴβαη. 

Ἰ. 70). Β4Π]. Μ. 1}. 42. ιάγπι. ἀε Ττῖμ. Ρ. ςς, 281. μαθεῖ αὐτῷ ἴῃ 

ομιαγαδς. τηΐποτε Αἰεχ, καὶ ἐγράφη αὐτοῖς} - Κυριος (49. εχ ςοττ.) 
87, 91,97, 300. Οοπιρί. ΑΙ4. εἰς ἔχϑραν] εἰς τοικρίαν Ογτ]]]. ΑἸεχ. 
ν. ὅγο. ἐπ ἐπίπεῖσμπι ἘΠετοη. αὐτὸς} Κυριος 22, 48, ςτ, ὅ:, 90, 

93- 144. 147..233, 208. ΡγδΠΊΙ. Κύριος 4:ι. Ριθιῖ, καὶ 40, 86. 

87). 91, 97. 106, τορ9, 302, 306, 300. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

ΧΙ. ἡμερῶν αἰωνίων} ἡμέρων Μωσει καὶ λᾶξ αὐτὰ 22. - Μωσῃ 

λαξ αὐτὰ (οὶ κς δῆ Μωση) 23. Ἐ Μῶώσει και τὰ λαξ αὐτῷ 16. 

Ἔ εδάεπι, οπλο τα, 48, «1. - Μωσὴ καὶ λαξ αὖτε 62, 90, 93, 

144, 3098. -Ἐ εδάεηι, ἅης καὶ, 109) 202, 3205. -Ἐ εδάδηι, πἢ Μωυ- 

σει, 14)7.-. - Μωσὴ και τε λαξ αὐτὰ (ἔιρτα [π. ροῆεα ἀεῖει.) 228. 

Ἔ Μωυσηὴ και τῇ λα αὐτῇ (υϊ νἱἀείιγ) 2232. - Μωυσῇ λαξ αὐτῷ, 

“- 

ΠΣ ὁ ἀναδιδάσας ἐκ τῆς ϑάλασσης τὸν ποιμένα τῶν προξάτων ; π8 
ε ΕῚ ᾿ ρ᾿ ϑΦ “᾿ ς 2 ᾿ ἴω] 7 

Ο ἀγαγὼν τῇ δεξιᾷ Μωυσῆν, ὁ βραχίων τῆς δόξης. 
ἰδὲ ε “Ψ» 3 4 9 ΠΝ, 3 

ποιῆσαι ἑαυτῷ ὄνομα αἰώνιον. ἼἬἬγαγεν αὐτὲς δὲ 

ς- Ψ 2.ϑ»,») 4 ν.: Σ» 2 ΄ Ν ε , δ Ν.- δι Ξ ἐδ. Ὧν ἣν 

ὡς ἵππον δὲ ἐρήμε, καὶ ἐχ ἐκοπίασαν, Καὶ ὡς χτήνη θα πεῦ!δ᾽ Χατεθη πγευμὰ παρα 
ΗΜ 3 Ἢ ο Ὃ». ΄ 9 

χαὶ ὡδήγησεν αὐτάρ" ὅτως ἤγαγες τὸν λαόν σου πποιησαι σεαυτῷ οὐομα δόξης. ἜἘπί- 

ἷ Δ 3 ρο δ 4 ἘΞ ς “ Ν , “.,» ες ρ᾽ . Ὁ -ω 

καὶ ἴδε ἐχ τῷ οἴκου τῇ ἁγίου σου, καὶ δόξης σου" τϑ ἐςιν ὁ ζηλός σὰ καὶ 

ἐλέας σου, καὶ οἰκτιρμῶν σου, ὅτι ἀνέσχε ἡμῶν; Σὺ γῶὼρ 
΄ 2 γῳ Ν ΄ ς “Ὁ » ἿΝ, Χ ’ “-ς 

ὅτι ᾿Αξραδμ ἐκ ἔγνω ἡμᾶς, χαὶ Ἰσραὴλ ἀκ ἐπέγνω ἡμᾶς, ἀλλὰ σὺ Κύριε πατὴρ 

(Ὁ Χ ἴῃ οδατγαᾶ,. τηΐπογε, Αἰεχ. Ἔ σὰ ἐςὶ Μωσῆς καὶ ὃ λαὺς αὖτε 

Αγηι. 1. Αστ. Εά, Οεογρ. ΠΣ ὁ ἀναξιξάσα:} α τὸ (ΧΙ. δαΐογ. 

γηαγρ,.) 26, 40, 86, 87, 91, 97. 198, 239, 306, 300. Οοιρὶ. Αἰά.᾿ 

Ομιγίοίι. νἱ. 20. τα ερὶν ὁ αναγων 22. τἉ ερὶῖν ἀναγαγὼν 36. 

σὲ εςιν ὁ ανάγαγων 48, ς1) 62) 90, 93» 1ού, 144; 147» 233,308. ὧε 

ἐξὶν ὃ αναβιξασας (ἔιρτα [ἴπ. πε εἐςιν ροίϊοα ἀεῖει.) 228. μαρεῖ τξ ἰπ 

οἰιαταᾶι. τοΐϑοσε Αἰεχ. Πὲ ὁ ἀναδ.--ωΑροδάτων] φιί εὐμχὶ! ἀξ ἔεντα 

 αββοτεπε συΐμπι : Ἡϊΐετοπ. ἐκ τῆς. ϑαλάσσης} ἐκ τὴς γῆς 1Η, ΧΙ, 

26, 41, 49, 62, 86, 90, 93, 144.) 239, 406, 208. ΑΙά. ϑῖαν. Οἰξτορ. 

(ϑίαν. Μοίᾳ. πιᾶγρ. υἱ ἘΔ.) εκ γῆς 22, 36, 48, ςτ, 87, ο1, ο7, τού, 

147, φ58, 233, 309. ΟογΡ]. Ομ γίος. 1. οἷς, τῶν προβάτων] -ἰ- αυ- 

τα 22. 36, 48, ξτ, 62, 90, τού, 144, 147. 228) 233» 408. (ΑἸεχ. 

χ ἴι οδαγαός. πϊθοσα) τῷ ἐςὶν] α 49. 

ΧΙΙ. Ὁ ἀγαγὼν] ὁ ἀναγαγὼν ς 1, 62, 90, 93, 100, 1445,147. 302. 

ἹΜΜωυσῇν] ρταρτηϊτῖ. τὸν 22, 36, 48. 51, 62, 90, 93, 1445 147» 233, 308. 

τῆς δόξης αὐτξ] -Ἑ ὅτος ἡγάγεν τον λᾶον σου 26,239. Ἔ τως ηγα- 

γες τὸν λᾶον σου 41, οἵ. 97.) 228, 300. ΑἸά. Ἔ ὅτως ἤγαγεν τὸν 

λαὸν αὐτῷ ΟοιρΙ. κατίσχυσεν ὕδωρ] κατ' ἰσχυρὸν ὕδωρ (περὶ. 

Με εδωκὲξ ρορμίμπε βίπιπι ρὲν ναϊ άαπι ἀφμαπι Ἠϊετοι. ἀπὸ προσώπου 

αὐτῷ} τρο τροσωπῈ αὐτὰ ΧΙ]. ἀπὸ τροσὼπβ εῶυτξ 147. ποιῆσαι 

ἑαυτῷ] ποιησαι αὐτὼ ΧΙ], 26, 49, 87. 90, 91, 97». 1055 τού, 109) 144; 

198, 228, 202, 306, 308, 300. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

ΧΙΙΠ. Ἤγαγεν αὐτὲς} ργαπιττ. Ἀαι 86, τού. Αἰεχ. δι’ ἀδύσ- 

σου] δια τῆς αδυσσου ΧΙΙ, 26, 41, 49. 86, 87, 91997. τού, το8, 228, 

230, 302, 306. Οοτηρὶ. ΑἸά. Αἰἴεχ. Αἴμδη. 1. γού. δὲ ἐρήμου] διὰ 

τῆς ἐρήμου Αἴμδη. 1. οἶς. (ἰ. 12. ἐν τῇ ἐρήμῳ.) ᾿ καὶ οὐκ ἐκοπίασαν] 

Ραηΐς ροίξ τπεδιου ἴῃ οοπλ. ἴδ4. 22) 48, 515 62) 90, 93») 144, 147,.333» 

308. αΙΟξ- Ι το αὶ 

ΧΙΨ. διὰ πεδίου] -Ε καὶ οὐκ ἐκοπίασαν 36. - καὶ οὐκ αἰδιλιῶ- 

σαν (Ώς) τος. κατέξη πνεῦμα] ῥταευῖττ. καὶ τού. Α]εχ. Αἴμδη. ἷ. 

06. ἅτως ἤγαγες] ατος ηγαγεν τος. ποιῆσαι σεαυτῷ} ρταπϊ, 

τῷ 23, 40, 87, 91, 109, 302, 300. (πρὶ. Α]ά. ΟΥγτῖ]!. ΑἸεχ. ν. 648. 

ποιησας σεαντω 62, 144. Δἴδδη. ;. ς-28. ποιῆσαι ἀντῶ 93. ποιῆσαι 

σεῶυτον 30ς. 
ΧΥ. ᾿Ἐπίςρεψον] επιδλεψον 26, 147, 233. ἐκ τῷ ἐρανὰ} 

Ἔ Κυριε 25, 48, ςτ, 62) 90, 93, 1ος» τού, 144) 147. 233» 308. ἐχ 

τῷ οἴκα] α τῷ οἴκε Αἰά. τᾷ αγίου σου] κα τῷ γίου ΑΤΠ,. 1. χαὶ 

δόξης σ5} σε ΧΙ], 22, 26, 36, 48, 40. 51, 62, 87. 90); 939 97» 105; 

τού, 1445 147, 198, 228, 309. [υδιη. Μ. Ρ. 186. και τῆς δοξης σε 

41. Βδθεὶ σοὺ ἰπ οἰιαγαέξ. τιϊποτε Αἰεχ. τὲ ἐριν) τ δή ἐστὶν [υ]Ἐπ.Ψ 

Μ. 1. οἷ. τς ἐξὶν τ᾿ -οἰσχύς σου} ρΡοπὶξ Ροΐξ οἰκτιρμῶν σοὺ τά4. 

αὶ ἐρινττῦ ἐρὶ] κα αἴτογαῖγ. οὐπὶ ἱπτοτηοᾷ. τος. καὶ ἡ ἰσχύς σε] 

α σου [υίπη. Μ. ]. οἷ. 

καὶ οἰκτιρμῶν σου] καὶ τῶν οἰκτιρμῶν σοὺ ΧΙ], 41» 48, 40. 51, 

ὅς, 86, 87, 90, οἵ, τος, τού, 248, 239, 396. (οπιρί. ΑΙεχ. και οἱ 

οἰχτίρμοι σου 147. ΑΙά. καὶ οἰκτιρμοι σὸυ 233. Δ 7υἤη. Μ. 1]. οἷξ, 

ὅτι ἀνέσχε ἡμῶν] - Κυριε 22, 36, 48, 51, 62, 90, 93. 147, 233. οι 

ἄνεσχον ὑμῶν Κυριε τος. ὅτι ἠνέσχου ἡμῶν ΔΙά. ὅτι ἡνέσχε: ἡμῶν, 

Κύριε Τυίπ. Μ. 1. οἷξ. , 

ΧΥ͂Ὶ. εἶ πατὴρ ἡμῶν] ἡμων εἴ πατὴρ ΧΙ], 25,26, 36, 48,93, τοό, 

τοβ. Αἰεχ. Τυθίη. Μ.1. οἷ. εἶ ἡμῶν πατὴρ 62. ἡμῶν πατὴρ εἰ 86. 

“- 3 ’ [4 9 

Καὶ εἶπεν, Οὐχ, ὁ λαός μου; τέχνα οὐ μὴ 8 

πὰ ἐριπττἐλέος σου} α οἵπὶ ἱπιογπθά. ΟἹ... 

10. 

11. 



ΗΣΑΊΙΑ Σ. 

ΚΕΦ. {Χ11]. 

17. 

. 18. 19. 

ΚΕΦ. 
1ΧΙΝ. 

Ι. 2. 

-" 

10. 

ἡμῶν ῥῦσαι ἡμᾶς, ἀπ᾿ ἀρχῆς τὸ ὄνομά σου ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐςι. Τί ἐπλάνησας ἡμᾶς. Κύριε ἀπὸ. τῆς 

ὁδᾷ σα; ἐσχλήρυνας τὰς καρδίας ἡμῶν, τῇ μὴ φοξεῖσϑαί σε; ἐπίςφρεψον διὰ τὸς δόλους σου, διὰ 

τὰς φυλὰς τῆς χληρονομίας σου, Ἵνα μιχρὸν χληρογομήσωμεν τῇ ὄρας τῇ ἀγίε σᾶ. ᾿Ἐγενόμεϑα 
ὡς τὸ ἀπ᾿ ἀρχῆς ὅτε ἐχ ἧρξας ἡμῶν, ὁδὲ ἐχλήϑη τὸ ὄνομά σου ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

2. “4 Ἀ 3 . ΄ 7 » Ν »“ω᾿»Μ»ἬᾺ ᾿ν ΄ ε “. 25.Ν 

ΕΑΝ ἀνοίξης τὸν δρᾶγον, τρόμος λήψεται ἅἀπὰ σξ ὁρῆ, χα! ταχήσονται, Ὡς χηρος ἀπὸ Φροσ- 
΄ Ν ’᾽ Ὺ΄- ΄ ἰδ Ν, ε ΄ ῪΗ Ν »ν » ΄ 3 ρο 

ὦπϑ πυρὸς τήχεται, χαὶ χατακαύσει πὺρ τῆς ὑπεναντίους, χαὶ φανερὸν ἕςαι τὰ ὄγομά σὰ ἐν τοῖς 
-ς ΄ ΣΝ ΄ ΕΝ ᾽) ω ρ Ν» 7 ͵ 
ὑπεναντίοις" ἀπὸ «προσώπου σοὺ ἐϑνη ταραχϑήσονται, ᾿“Οταν “ποιῆς τὰ ἐνδοζα" τρόμος λήψεται 
Ξ κΝ, “ΜΨὮἤΨ 9 Ν ρ 9 Ὁ 9 ϑ. “4 ι, ε Φ ἙΝ ε φὸ ἷ- Ἁ, ͵ ν Ἅ 

ἀπὸ σὰ ὁρη. ᾿Απὸ τῷ αἰωγος ἂχ ἠχόσαμεν, δὺὲ οἱ ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν εἶδον Θεὸν πσλήν σου, καὶ τὰ 
Μ ἅς ’ ρο ε ΄ »Ἤ 

: εθγὰα σοῦ, ἃ “Φοιήσειίς τοις ὑυπομενᾶσιν ελεον. Συναντήσεται γὰρ τοῖς ποιδσι τὸ δίχαιον, καὶ 
ρ εἈ." ,;᾽ 93ᾺΝ Ἁ 9 Ζ΄ - “. ε ρὰ ε ξ΄ β 3 ΄ ἃς 

,. τῶν ὁδὼν σου μνησϑήσονται" ἰδὲ σὺ ὠργίσθης, καὶ ἡμεῖς ἡμάρτομεν' διατᾶτο ἐπλαγήσϑημεν, Καὶ 

ἐγενήσημεν ὡς ἀχάϑαρτοι ππάγτες ἡμεῖς, ὡς ἑάχος ἀποχαϑημένης πᾶσα ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν" χαὶ 

. ἐξεῤῥύημεν ὡς φύλλα διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν" ὅτως ἄνεμος οἴσει ἡμᾶς. Καὶ οὐχ ἔςι» ὁ ἐκιχαλᾶ- 
ΝΨ ΄ Ν Ν Ω 9 ; : 

μενος τὸ ὑνομά σου, χαὶ ὁ μνησθεὶς ἀντιλαξέσϑαι σου" ὅτι ἀπέςρεψας τὸ «τρύόσωπόν σου ἀφ᾽ 
ἡμῶν, χαὶ «παρέδωκας ἡμᾶς διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

,. πηλὸς, ἔργα τῶν χειρῶν σου “πάντες. 
Καὶ γῦν Κύριε σσατὴρ ἡμῶν σὺ, ἡμεῖς δὲ 

Μὴ ὀργίζου ἡμῖν σφόδρα, χαὶ μὴ ἐν χαιρῷ μνησϑῆς 

ἁμαρτιὼν ἡμῶν' καὶ γῦν ἐπίδλεψον, ὅτι λαός σε πάντες ἡμεῖς. Πόλις τῇ ἁγία σα ἐγενήϑη ἔρη- 

ὑμῶν εἰ πατηρ τος. ἡμᾶς 15] υμας υϑίφιε τος. καὶ Ἰσρ. ἐκ 
ἐπέγνω ἡμᾶς} κο1. οὐκ ἐπέγνω ἡμᾶς] οὐκ ἐπέγνω ὑμῖν 3ος. οὐκ 
ἔγνω ἡμᾶς ΑΙ4. οὐκ ἀπέγνω ἡμᾶς Τυϊίη. Μ. 1. οἷ. ῥῦσαι ἡμᾶς] 
α 8ῖαν. Οἶτορ. ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐς} ἐξὶν ἐν ἡμῖν ΠΙ. ἐφ᾽ ἡμᾶς ἴσαι 

Οοπιρί. ἔριν ἐφ᾽ ἡμᾶς ΑἸεχ. 
ΧΥΠΙ. Τί ἐπλάνησας}] τι ἐπλανησαν 87. οτι ἐπλανῆσας τος. 

Κύριε] α τοό. ὠπὸ τῆς ὁδᾷ σου] α ἀπο ΧΙ], τοο. (302. εχ οοιτ.) 
ἦε υἱα “μα απέϊα Ἡϊετοη. ἐσκλήρυνας} Ργβεηλττ. ἵνα τί Οήρεη. 1. 

τῖ9. τῆς καρδίας ἡμῶν] ἡμῶν τας καρδιας ΧΙ], 26, 8ό, τού, 198, 
233. ΑΙεχ. ἡμῶν τὴν καρδιαν 147. Τυϊη. Μ. Οἥξεη. 1]. εἶ. φο- 
δεῖσϑαί σε] φοξεῖσϑαι τὸ ὄνομα σου Οὐρεη. 1. εἰϊ. 

ΧΥΠΙ. Ἵνα μικρὸν] ἵνα μικρόν τι Οήρεη. 1]. οἷ. Ἵνα μικρὸν 
ὃς. δὰ ἤη. οοπ.7 9 πιοίσιπι ροβάξαπικς πιοπεὶς (απεϊὲ ἱμὶ : αάυεγ ατὶὶ 

ποτὶ σοποιίοαυέγηπί (απᾶπατίισι ἡμωπι. Ἡϊεῖοη. τὰ ἀγίου σου] -ἰ- οἱ 

ὑπεναντίοι ἡμῶν καϊεπατησαᾶν τὸ ἀγιασμα σε ΧΙ], 22, 23,26, 48, ςι, 

62,87,90, 91,93,97, 108. τού, 109, 144. 147») 198, 228, 239, 302) 30ζ, 

406, 300. ΟΟμΡ]. ΑΙά. ΑΙεχ. -Ἐ εδάεῃ), ουπ ὑμῶν ῥγὸ ἡμῶν, 26, 86. 
ΧΙΧ. ἐδὲ ἐκλήθη) δἜδὲ ἐπεκληϑὴ Χ]1, 41, 40, 86, 87, 90, 91, 97, 

1Ιοό, 144) 147, 1098, 228, 3ο6, 309. (οΡ]. ΑΙοχ. ΤυΠπ. Μ. 1. οἱξ, 
δὲ ἐλεηϑὴ 62. Ῥγροτηϊῖ. καὶ τος. | 

1. ἀπὸ σξ--τήκεται ἴῃ οοπη. 1ε4.] ἀπὸ προσώπου σου ὄρη τακή- 
σονται, ὡς ἀπὸ προσώπου τυρὸς τήκεται κηρός. ΟἸςεπ). ΑἸεχ. Ρ. 66. 
ἀπὸ σοὺ ὄρη] καὶ ὄρη ΟΟμΩρΡ]. ρῥγαπηῖι. καὶ Ευΐερ. Ῥγαρ. Ενδῃρ. 
Ρ. 686. ὄρη, καὶ τακήσονται ὄρη τακήσεται Ευζεῦ. 1. οἴ. καὶ 

τακήσονται] και ταχησεται 26, 16, 62. : 
11. ὯΩς κηρὸς] ὡσεί κηρος93. Ὥς κηρὸς---τήχεται]) ὡς ἀπὸ πυ- 

ρὸς κηρὸς τήκεται ΤυΠίη. Μ. Ρ. 186. ὡς ἀπὸ προσώπου τυρὸς τήκε- 
ται κηρός. ἘΠ. 1. εἶξ. ἀπὸ τροσώπε πυρὸς} προσωπε ΧΙ], 26, 

49, 86, οι, τού, 230. (οπΊρ!. υπὸ πυρος 306. ἀπὸ προσώπου συ- 
ρὸς τήκεται] τήκεται νπὸ πυρὸς 22, 36, ξ1, 62, 90, 93, 144, 147. 198, 

308, ἔς, ἰῇ απὸ πυρος, 48, τος, 233. τῆχεται ἀπὸ προσώπου πυ- 

ρος τος, 302. κα τήκεται ΟἸ υγίοίε. ἐμ (δῖ. Νίο. τοι). ἰϊ, Ρ. 26. τὰς 
ὑπεναντίους] -ἰ- σου 48, ζ1, 62, φο, τος, 144, 147, 308. δῖαν. Οὔτορ. 
καὶ φανερὸν---ὐπεναντίοις] οὔτ ἰπίεγηιθά. ς1, 90, 144. τὸ ὄνομῶ 
σ8} τὸ ὀνομα Κυριου 1Π1, Χ]], 41, 49, 86, 97, τού, 428, 309. ΑἸά. 
ϑίδν. Οἷἶσορ. ἐν τοῖς ὑπεναντίοις] -Ἐ σου 22, 208. ΑΙεχ. κεν 36, 

1ος. τοῖς υπεναντιοις σου 48, 93,)147,233. ἔϑνη ταραχϑήσονται] 
ἐϑνη ταραχϑήσεται 62. ορὴ ταραχϑησονται 230, 306. 

Π]|. Ὅταν ποιῇς] οταν ποιησὴῆς 26, 41. οταν ποιεῖς 93. ὦπὸ 
σὰ ὅρη] κα ἀπὸ σξ Οοιρρί. . 

ΠΟΙ, εἶδον Θεὸν] ιδὸν Θεὸν 49. ΑΙεχ. Ἡϊάγπι. ἀε Τπῃ. Ρ. 79. καὶ 
τὰ ἔργα σον] -ἰ- ἀληϑινα 22, 36, 48, ς1, 62, 9ο, 93, τος, 144, 147» 

228, 233, 308. , σε 202. ἃ ποιήσεις] καὶ ποιήσεις 22, 36, 48, ΚΙ, 

62, 90, 93» τος, 144) 147, 233, 3ο8. τοῖς ὑπομένασιν] -[- σὲ 22, 
36, ς1,) ὅ2, 90, 93, 144, 147, 232) 308. δῖαν. Οἶτορ. -Ἐ σοι τού. 

Ο βος, Σιὼν ὡς ἔρημος ἐγενήϑη, Ἱερεσαλὴμ εἰς χατάραν. Ὁ οἶκος τὸ ἅγιον ἡμῶν, καὶ ἡ δόξα ἣν 

τοῖς μετανοῦσιν [υἱη. Μ. 1. οἷ. ἔλεον] ἐλεος τος, 1οὔ, 147, 198, 
233. 230, 306. Αἰά. -Ἑ σε Ατπ.. τ. Αγ. ΕΔ. ̓  . Πἷςο δῖαν. Οἴἶζορ. 

Ψ. Συναντήσεται γὰρ] Ἔ ἐλεος 22, 48, ξι, 62) 90, 93, τος, 1ού, 

144) 1479. 233. (ΑἸ]εχ. {10 Χ 'π Ἅμιαγ, πιπογα.) -Ἐ ἔλεον 36, συναν- 
τήσει γὰρ 100. 302.30ς. γῶὼρ Τυδίη. Μ. 1. οἶς, ἔλεον γὰρ συναν- 
τήσεται δἷλν. τοῖς τοιξσι!) τοῖς ὑπομεένεσι 87, 91) 97) 228, 300. 

Οοπιρί. τοῖς ὑπομένεσι ΑΙ4. τὸ δίκαιον] α το 48, «τ. ἰδὰ σὺ 
ὠργίσϑης7 ιδὲ συ οργισϑεις 64. κ ιδὲ συ τού. ῥγεεπηῖ. γῦν ΑΠΏ. 1. 

Δτη. Εἀὰ. 
ΨΙ. Καὶ ἐγενήϑημεν] καὶ ἐγενομεϑα 147, 233. Τυἱπ. Μ. 1. οἷ. 

ὡς ἀκάϑαρτοι) α ὡς Τυπίη. Μ. 1. οἷ. πάντες ἡμεῖς} κα ἡμεῖς 26. 
Αγτηη. 1. Ασηιν. ΕἘά, ὡς ῥώκος] ῥγδετηϊτί. καὶ 229) 36, 41, 48, ς1,.62, 
90, 93, 144. 14.), 233. (ΑΙεχ. 0 Χ' 'π οδᾶγ. τηΐπ.) ΤιπἘπ. Μ. Ρ. 187. 
ὠποκαϑημένης] ἀκάϑαρτον δῖαν. τοᾶσα ἡὶ δικαιοσύνη ἡμῶν] στᾶσα 
δικαιοσύνη ἀνθρώπου Αἴμδη. ἰδ. 626. , ἡμῶν Ογτ!. ΑἸεχ. νοὶ. 1. 
Ρατῖ, 11. Ρ. 301. ὡς φύλλα] Ἔ παντες ἡμεῖς 22, (23. [00 5) 26,48, 

ξιν ὅ2, οο, 93, 398. (ΔΙεχ. (Ὁ ἈΚ ἱπ οβαγαδς. τηῖποσε.) ὡς φαυλα 

σαντες ἡμεῖς 144. -᾿ απᾶντες ἡμεις 147, 233. 

ΝΙΙ. καὶ ὁ μνησϑεὶς] καὶ οὐ μνησϑεὶς Τυϊπ. Μ. 1. οἷ, ἀἄντι- 

λαξίσϑαι σου] αντιλαμξανεσϑαι σου 239, 3.06. διὰ τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν} δια τας ἀνομιας ἡμῶν 86. 

ΨΙΠ. Καὶ νῦν---καὶ νῦν ἴῃ οοιῃ. {ε4.] κα αἰζεσιιγ. συπὶ ἰη(ογηηοί. 

Τυπίη. Μ.1. εἰ. Κύριε] Κύριος ΑΙ4. πατὴρ ἡμῶν σὺ] -᾿ εἴ 22, 36, 
48, ς1, 62, 905) 93» 1445 147,33. 398. πατερ ἡμῶν συ 228. ἡμεῖς 

δὲ ττηλὸς] - καὶ συ ὁ πλαςῆς ἡμῶν 22, 3065) ς1, 62, 90, 939 144. 147, 
233. Οοηξει. Δροῖξς 110. ν. ο8Ρ. 7. “Ἐ εδάεπι, πε ὁ, 23. {00 ὃς 
(ΑΙεχ. ὧδ κκξ ἴῃ ομᾶγ. πιΐποσθ.) ἡμεῖς δὴ τσήηλος και συ πλαςὴῆς ἡμῶν 

48. ἡμεῖς δὲ ὃ πηλος καὶ σν πλαςης ἡμῶν 308. ὅτι ἡμεῖς πηλὸς, αὐ- 
τὸς δὲ πλάςης ἡμῶν Ὑπεοάοτεῖ, '. 24. ἔργα) εργον 26, 86, τού, 
198. ΑΙεκ. τῶν χειρῶν σου] «κ τῶν 93, 100, 147. 3902. τῆᾶντες] 
“Ἔ ημεῖς 225). 23) 36, 48, ς΄, 62, 90, 109» 144, 147, 302, 3ος, 308. 

Οομρί. (Αἰοχ. τὰ Χ ἴῃ οἰμιαγδέξ. πηίπογε.) δδν. Οὐἶγορ.. ογῖπες ποῖ. 

Ηϊεγοη. 

ΙΧ. Μὴ ὀργίζου ἡμῖν] - Κυριε (22. πιᾶγρ.) 23, 36, 48, 49, ες, 

90, 93», 109) 144, 302, 30ς» 308. (ΑἸεχ. ὧ! δ ΧΟ 'π οβαγαΐξ. πηΐωοσε.) 
Θεοῖς. Νὲε ἰγαβεατῖς ποὐὲς, Τροπείπε Ἡϊΐετοθ. σφόδρα) ῥταιτηϊτε. ἕως 
(22. πιᾶγρ.) 23. 36, 48, ς1, ὅ;, 90, 93» 109, 144, 302, 30ς, 308. 

(ΑΙεχ. ἴω κέ ἰπ ομαγαξξ. πηΐποσε) ὠὡμαρτιῶν ἡμῶν] . 22, 36, 48, 

93. ρτγϑεγηϊτε. τῶν 41. ἐπίδλεψον] “ Κυριε 22, 41, 48, 40, ς1ν 62, 

879 90, 93» 97» 144. 147. 308, 300. Οοπιρὶ. Αἰά. Απη. 1. πη. Εα. 

ἐπίςρεψον ΠυἹπ. Μ. 1. εἷξ. 

Χ. Πόλις] ργαπιῖιι. ἡ Τυπίη, Μ. 1. εἰς, (ΟΕ, Ρ. γ0.) ἔρημος] 

ὡς καὶ ἔρημος 8[αν. Οἰἶτορ. Σιὼν---ἐγενήϑη} δίοη φμαβ {οἸῤμιάο 

ΗΙεζοη. 

ΧΙ. Ὁ οἶκος---ἡ δόξα] Φονιμ: (απδμανὶ ποινὶ, εν ρἰονἐα Ἠϊετοῃ. 

Ὁ οἶκος τὸ ἅγιον ἡμῶν] τταρεδόϑη οἶκος τῇ ἁγίου ἡμῶν 12 Οοάϊσεοε 

Χ 



ΗἩΗΣΑΙΑΣ. 

νὰ 
εὐλόγησαν ὁἱ “πατέρες ἡμῶν, 

ρᾶ ν 9 7 

πᾶσι τὅτοις ἀγέσχου Κύριε, 

ἘΜΦΑΝΗΣ ἐγενήϑην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν, εὑρέϑην τοῖς ἐμ
ὲ μὴ ζητᾶσιν" εἶπα; ᾿1δά εἰμι τῷ τ. 

Ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς λαὺν 
3 

ᾺΜ 

ἔϑγει, οἱ οὐχ ἐκάλεσαν μου τὸ ὀνομᾶ. 
9 ἰδ ΄, 2 7 ρὸ 4 «Ὁ » ἰρχὸ 

ἀπειϑῶᾶντα χαὶ ἀντιλέγοντα, τοῖς “πορευομένοις ὁδῷ οὐ χαλῆ, 

ε; . Ὁ ε ΄ 2 ς΄, »» δ Ζ. Οὐδ Σ 9 (ζ, ἘΞ ΞΘ 

Ὁ λαὸς ἔτος ὁ παροξύνων με ἐναντίον ἐμδ ὁιαπαντοξ' αὐτοὶ υσιάζεσιν ἐν τοῖς 

ρ ἝΝ ρ᾽ ρ 
9 ΝΜ 

μιῶσιν. ἐπὶ ταῖς πλίνϑοις τοῖς δαιμονίοις, ἃ οὐχ ες ν' 

ἐγύπγια, οἱ ἔσϑοντες χρέας ὕειον, χαὶ ζωμὸν ϑυσιῶν, ρ Ν 

κοιμῶνται διὰ 
5 “Ὁ Ζ΄ 

αὐτῶν; Οἱ λέγοντες; 

μου, 
9 2 ες 9 

ἀποδώσω εἰ 

πῦρ καίεται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας... 

ἐγενήθη πυρίκαυςος, καὶ πάντα ἔνδοξα. ἡμῶν συνέπεσε. 

Πύῤῥω ἀπ᾿ ἐμβ, μὴ ἐγγίσης μο!; ὅτι χαϑαρός εἰμι". 

» τὸν κόλπον. αὐτῶν Τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, 

ΚΕΦ. ΧΊΥῪ΄. 

Καὶ ἐπὶ 

Ν 2 7 . }) 7 ς »"" ζ 1 

χαὶ ἐσιώπησας, χαὶ ἐταπείνωσας ἡμᾶς σφύδραι. 

7 ᾿Ν 
χήποις, καὶ σνυ- 

3 ρὸ ΄ “᾿ς 9 ρι 7 

Εν τοῖς μνημᾶσι, χᾶϊ ἐν τοῖς σπηλαίοις 

μεμολυμμένα πάντα τὰ σκεὔη 

ὅτος καπνὸς τ ϑυμδ 
ὅ., ἈΚ 2 » ,,)᾽ “ 3 7 “ ΒΥ 

1δὲ γέγραπ]αι ἐγώπιόν μου, οὐ σιωπήσω εὡς ἂν 

ξ 3 ΄ ϑ᾽ ΄ .λ᾽ » 9 ΄ .ΝὋΟΣΝΝ ἌΝ ἰδὲ 3 ΄’ ΄ 3 [4 Ἂν 3. Ὁ 9 Ν, ΄ 

ἐθυμίασαν ἐπὶ. τῶν ὀρέων, χα! ετ! ΤΩΝ βενῶν ὠνείδισάν με, ἀποδώσω τὰ Ἔργα αὐτῶν εἰς τὸν χολ-- 

΄ 

πον αὐτῶν. Οὕτως λέγει Κύριος, “Ὃν τρὸ 
΄ 2, Ν Φ 9 Χά 3 3 3 " 

λυμῆνη αὕτον, ὁΤί εὐλογία ἐςῚν ἐν αὑτῷ, 

ϑειρῖ. τὸ ἅγιον ἡμῶν] τα ἁγιάσματος σοὺ 22, 26,48, 1,93. 228; 

᾿ φβτηϊ, χαὶ 26. τὰ ἀγιάασματος ἡμῶν 62, 90, 1445 147» 208. 

ἅγιόν σον Ατηι. 1. ΔΙΠΏ. Ἐὰ. ὶ τὰ 

τὸ 

᾿ καὶ πάντα δια. αὦ ἔπ. οοπι.] καὶ 

πάντα τὰ ἴϑνη ἔνδοξα συνίπεσε. ΤυἹΠπ. Μ. Ἰ. εἶς. ἔνδοξα ἡμῶν] τὰ 

ἐνδοξα Χ1Ι, (49. εχ οοττ.) 86, 87, 91», τοό, 198. τα ἐνδοξα ἡμῶν 26, 

46, 41, 48) ς1, ὅ2, 90, 100, 1475 233» 4ο6, 408, 3099. Οοπιρὶ. ΑἸά. 

(ΑἸκεχ. οὐπὶ ἡμῶν ἴπ οδδτ. πΐποτε.) α ἡμῶν 97’ Θεογρ. δἷδν. Οἴἶτορ.: 

συνίπεσε] συνεπεσαν 86. συνέπεσον 147, 233- 

ΧΙ]. ἀνέσχου Κύριε] ἡνεσχου Κυριε 41 ςι, 302) 395. ἀνέξομεν 

Κύριε Οομρὶ. κα Κύριε δῖαν. Οἴἶζορ. σφόδρα] Ργϑεπητῖ. ἐως 22, 

(23. Ὁ Κ) 36, 41» 48, 51» ό2, 90, 93, 144, 3ο8. (ΑἸεκ. 1υὉ ὦ ἴῃ 

τἰδιαταᾶι. πιΐποσε. Ασαι. 1. Αππη. Ἐά. 

1. Ἐμφοανὴς ἐγενήθην] ἐμφανης ἐγενομην 36, (48. υἐ νἱάετυτ) 40, 

ΕῚ; 86, τοῦ, τορ., 144, 147. 233», 239» 392, 305, 306. ΑἸεχ. ΟἸεπ). 

Αἴοχ. Ρ. 451. ΒΔΗ]. Μ. 11. 145. Οἰυγίοί. ἱ. ς6η. Ογη]}. ΑἸἰεχ. νοΐ. 1. 

Ῥαττ. ἴϊ. Ρ..297. εὐρεϑην 62, ῶ0, 408. καὶ ἐμφανης ἐγένομην 108. 

τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερ.} τοῖς ἐμὲ μὴ ζητεσιν Π|, ΧΙ], 26, 41, 49» 62, 87, 

90, 91) 97. 198, 228, 239, 2408, 300. Οομρὶ. ΑΙά. Ογη]].. ΑἸεχ. ἱν. 

41ὸ. τοῖς ἐμὲ ζητεσιν τού, 106. τοῖς ἐμὲ μῆ ἐρωτωσιν 147. ποπ 

φιετεπι μι πιε Ἡϊετοῦ. εὐρέϑην] ἐμφανὴς εγενομὴν 62, 90, 408. 

εὐρέϑην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητῶσιν} κα 144. τοῖς ἐμὲ μὴ ζητᾶσιν) τοῖς ἐμέ 

μὴ ἐπερωτώσιν 11, Χ1ΠΙ, 26, 41, 49,.62, 86, 87. 90,91, 97; τοῦ, τοϑ, 

428, 239, 306, 300, 300. Οοπιρὶ. ΑἸ4. Ογη!!. ΑἸεχ. Ἰ. οἷ. κα μῆ τόρ» 

402. τοῖς ἐμὲ ἐρωτωσὶν 147.- τοῖς μὴ ζητῦσι περὶ ἐμᾷ δῖαν. φαΐ πιε 

ποθ ἱπίενγορ αὖαη! Ἡϊετοη. εἶπα] εἰπὸν 62, 90, 144, 147. 233» 308. 

Ἰδέ εἰμι] 5 ἐοεῖρι. 25, (23. ργβῆχο Χ) 36, 48, ςτ, ὅ2, οο, 308. 

(ΑΙεκ. εὐπὶ ἰδὲ εἰμι “εουπά. 100 ἃς ἴῃ ομαγδές. τοϊπογε.) ιδβ ἐγω 40, 

87, 91, 228, 300. ΟΟΙΡΙ. ἰδὲ Θεός εἰμι 1υπ. Μ. Ρ. 392. (ΟΥ. ρ. 

,»,2.) “ δέ εἰμι τῷ ἔϑγει] Εδοε ερο πὶ φεηίε Ἠΐετου. οἷ οὐκ ἐκάλε- 

σανἾ οἱ ὃνκ ἐπεκαλέσαντο 4τ. 7υΠπίη. Μ. 1. οἷς, ὙΒεοάοτει. ἷν. 973. 

δὲ οὐκ ελατρευσαν τοό. οἵ τινες οὐκ ἐκάλεσαν ΑΙεχ. ΟἸγγτοίῖ. 1. οἶτ, 

ἐκ ἐκάλ. με τὸ ὄνομα] ἐκ ἠπίςαντό με ΟΥΤ]]]. ΑΙεχ. ΐ. 68). μδ τὸ" 

ὄνομα] το ονομα μον Χ1], 56, 62, 86, οο, τού, 109, 144, 198, 230» 

402, 308. ΑἸεχ. Τυϊη. Μ. Ὑπεοάοτεῖ. ἰ. οἷξ, 

ΠΤ, Ἐξεπέτασα] διεπετασα του; 302, 30ς. ῬγατηΙ, ἐγὼ Τυδίη. 

Μ. Ρ. ςς, 8,380. ((ἢ. Ρ. 7.) ὅλην τὴν ἡμέραν] Ροπὶϊ ροίϊξ ἀπει- 

ϑοντα ιοό. χα 7υίπ. Μ. Ἰ. οἷ. πρὸς λαὸν ὠπειϑαντα) ἐπι λῶον 

ἀπειϑουντα 22, 48, ςἴ,) 62, 90, 93», 144» 147) 198, 233. ΤυΠ΄π. Μ. 

Οἴει. Αἴοχ. 1. οἷς καὶ ἀντιλέγοντα} Ἐ- ὁδῷ δικαίῳ μου 8. ΒΑγΠΔΌ. 

Ἐρ: Οδίῃ. 8. 12. τοῖς πορενομένοις} οἷ οὐκ ἐπορευϑησαν ΧΙ]. τρᾶγρ. 

υἱ ἱπ ἘΔ.) 26, (56. εχ σοττ. 80 αἷ. πι.) 41) 49, 86, 8), 91, 97, τού, 

198, 228, 300. ΟΟπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχκ. ἐπὶ τὰς τοορενομένους Τυδίη. Μ. 

Ρ. 54, 58. ὁδῷ ἃ καλῇ] οδω αληϑινη (ΧΠΙ, τηάτρ. υἵ ἴῃ ἘΔ.) (ς6.:εχ 

ἐουτ. δ αἷ. πὶ.) 41, 49, 86, 87, 91» 97» 1οό, 198, 228, 309. ΑἸά. ΑἸεχ. 

ἐν οδω ἀληϑινη 26. 8[αν. ργρτηϊτ. εν τος. Τυπίη. Μ.. 1. οἷς, ᾿Οοης, 

Αροΐξ. 110. ν- 6. τς. οδὼ οὐκ αλλη 306. ὁδὼ ἀγαϑὴ Οομρὶϊ. 

ΠΙ. Ὁ λαός---διαπαντός] ὁ λαὸς ὁ παροξύνων ἐναντίον με. Τυβίη. 

Μ. Ρ. 72. λαὸν τραροξύναντά με ἐνώπιόν μου. Οοηξιτ. Δροῖ. 1. οἶξ. 

ὁ τταροζύνων με] α με 5'αν. Οἴἶτορ. ἐναντίον ἐμξ] ἐνώπιόν με Ογη]]. 

Αἴεχ. νοΐ. νἱΐ. ρατῖ. ἴν Ρ.. 341. διαπαντός} ροπὶξ Ροίξ αὐτὸν τόρ, 

. μὴ λυμανῇ αὐτὸν Τυϊίη. Μ. 1. οἷξ, 

πον εὑρεθήσεται ὁ ῥωξ ἐν τῷ βότρυϊ, καὶ ἐρϑσι, Μὴ 

ὅτως ποιήσω ἕνεχεν τῇ δαλεύοντός μοί, τότε ἔγεχεν οὐ 

292. κα Ηϊεγοη, Οεογᾷ. διαπαντός" αὐτοὶ ϑυσιάξζεσιν]͵ ἱΗ {ἐπιρεν 

ἐπιπιοίαπ! Ἐετοη. αὐτοὶ ϑυσιάξεσιν] 'ἄντοι ϑυμιαζεσιν 11, τοό, 

309. Ογή!]. Αἴεχ. 1. οἷ, ἐν τοῖς κήποις] ἐπὶ τοῖς κήποις ΟΥ̓Ι͂Ϊ. 

ΑἸδχ. 1. εἷ. ἐπὶ ταῖς αλίνϑοις] ἐν ταις πλινϑοις 87, 228. τοῖς 

δαιμονίοις] τῶν δαιμονίων τού, 147- τοῖς δαιμ. ἃ ἐκ ἔςιν) μαδεῖ 100 

“.« Αἴοχ. ἃ ἐκ ἴςιν] ἃ ἐκ ἐςαι 111. καὶ τοῖς δχ δσιν 22, (36. Ἄοοττ. 

αἷ. τα. οἵ ἰπ ἘΔ.) 48, ς1) ὅ2, 93. καὶ τοῖς οἰκξσιν 90, 144, 147,233, 

408. 

ΙΥ. Ἐν τοῖς μνήμασι] ρτεετηδῖ. καὶ ΧΙ], 26, 41, 49, 86, 87, 91» 

τού, 198, 206, 309. Οοπηρί. ΑΙά. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷς, 

σπηλαίοις] και σπηλαιοις 93. λα καὶ Οομρὶ. διὰ ἐνύπνια} καὶ 

ενυπνια τοό. οἱ ἔσϑοντες] οἱ εσϑιοντες 22, 536, 41, 48, ς1) 62, 90, 

τού, τορ, 144. 1475 233» 302, 306. 308. κρέας ὕειον] κρεω νια ΤΠ. 

κρεῶ νείιον ΧΙ], οο. χρεῶ υειῶ 26, 41, 40, 86, 97. τού, 147» 228, 233: 

230, 300. κρεας υἱῶν (8) ό2. κρεα νῶ 87. Οοπηρὶ. κρεῶ νιὰ οἵ, 

198. κρέατα ὕεια ΑΙά. καὶ φωμὸν] καὶ ζωμες 46, 48, ς1, 62, 90, 

147.) 2335» 308. μεμολυμμένα] μεμολυσμενῶ (22. ἔϊογα σ᾿ ρυπᾶαῖ.) 

48, ς1, 87, 91, τοῦ, τος, 147, 228. Οομρὶ. ΑἸά. 

Υ. Πόῤῥω--ἐγγίσ. μοι] μή μου ἅπἼου Ὑπεοάοτεῖ. 1, ού
4. ἷν. 34ς- 

μὴ ἐγγίσῃς μ9ι) μὴ εγί!σης μον 1Π, ΧΗ, τού, 3οςζ. μῆ εγίισης με 

“6. ἕτος καπνὸς] ετὸς ὁ καπνος 41. ἐν αὐτῷ] εν αὐτοῖς 48, ΕῚ; 

ΨΊΙ. ἐνώπιόν μου] ἐνωπιον ἐμα ὅ2, 90, τού, 109, 144) 147- (392. 

εχ ςοῖτ.) οὐ σιωπήσω] οὐ μη σιωπήσω 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93, 

144, 147, 398. ὁ σιωπήσομαι πάσας τὰς ἡμερᾶς 239, 406. καὶ σιω- 

πήσομαι ΑΙεκ. ἕως ἄν ἀποδώσω] -[- και ἀποδωσω 23. ὡς ἂν ἀποδὼ 

και αποδωσω 41. εὡς αν ἀποδὼω (49. «ἀάϊε. ἴῃ ππᾶγρ. καὶ ανταποδωσω) 

ΔΑἴεχ. εὡς ἂν ἀποδὼ καὶ ανταποδωσω 86, 87, 91, 97» τού, 228, 230, 

206, 309. Οοπρὶ. ὦομες τεάάαπι εἰ γεϊγίόμαηι Ἡϊετοηθ. εἰς τὸν κολ- 

πον αὐτῶν] κα τον 36, 48, ς1,)93.- Ὑ Χχαι ανταποδωσω εἰς τὸν κολπον 

αντῶων 147. 233. 
᾿ 

ΝΠ. Τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν] ργαπεϊτ, πασας 22, 36, 48, 51, 6:, 

90, 93» 144» 147, 108, 233» 308. καὶ τῶν ττατέρων αὐτῶν] ἐπι 

τὸ αὐτὸ 22, 23, 36, 48, ξ1, 62, 90, 93ν 144» 1475 233» 308. (Αἰεχ. 

(δ Κα ἴῃ ομιαγαές. ποΐποτθ) οἷ ἐθυμίασαν] οἷ εϑυμιωσαν 49, 97. 

147, 309. δὲ εϑυσιασαν τοό. ἐπὶ τῶν ὀρέων] αὶ 22, 93- ὶ ἐπὶ 

τῶν βενῶν] α καὶ 22, 93. λεπι 233. κ ἐπὶ τῶν βενὼν Οεοτρ. 

δόσω] καὶ ἀνταποδώσω ΟἸεπι. ΑΙεχ. Ρ. ού9. τὰ ἔργα αὐτῶν] 

Ἔ τρῶωτον 62, 90, 1445 147. 208. 

ΨΙΠ. Οὕτως λέγει Κύριος} ργαεαγῖτε. οτι (ΧΙ. πιᾶγρ.) τορ, 302. 

(ΑΙεκ. δι κα ἴῃ ομιαταές. τηϊπογε.) Ὃν τρόπον εὖρε".} ὅτ᾽ ἄν εὐρεϑ. 

ὙΤμεοάοτεῖ. ᾿. 191. ὁ ῥώξ] κ ὃ 22, 90, 93ν τού. (233: ΠΊΆΓΕ. ἀρὼξ.) 

ὙΤπεοάοτει. 1. οἷς. ραξ 36, τοο, (147. υἱ νϊἀεῖιτ) 302. [υΠῖπη. Μ. Ῥ. 

427: ἡ ραξό5. ὁ ῥὼξ---λυμήνῃ αὐτὸν) ὡς ῥῶγες Ἰλαίας ἐπ᾽ ἄκρῳ 

τῷ μετεώρου καὶ ἐρᾷσι μὴ λυμήνῃ αὐτὲς Οἰυγίοί. 11. τον. (Ὁ, Ἑϊ. 

χνΐϊ. 6.) ἐν τῷ βότρυϊ] ἐν μέσῳ τῇ βότρυος Ατηι. 1. Ατηι. Ἑά. 

ἐρῶσι] καὶ εἰρήσθω Οομρὶ. εἰ ἀἰσαίαν Ηϊείοη. 

α οὐπὶ ἰηϊεττηδά. 100. 

» “ὍὋ 

καὶ ἐν τοῖς 

καὶ ἐπὶ 
4 

ὅπο- 

καὶ 
λ»" 2 32. “Ὁ 

καὶ ἔρδσι---ἐν αὐτῳ] 

μὴ λυμήνη αὐτὸν] μη λυμηνητε αὐτον 49, 87» 

οἵ, 97, 228, 309. μὴ λυμαινὴ αὐτὴν 62. μὴ λυμῆται (Ης) αὐον 198. 

πα εοπίίπρας {μά Ἡϊετοη. ὅτι 

εὐλογία} - Κυριου 22, 36, 48, 51» όὅ:, 90, 93, 1ού, 144, 147, 233» 

2ο8. Αἴεχ. Επΐεδ. Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ. 79. Τβοοάογεϊ. ἰος. οἷξ, ἐξιν ἐν 

9 »3» 2 »" ε ρ 49 Ὅν: 

ἀλλ ὀπίσω τῶν ἀμάρτιων αὑτῶν. 

“ς ρ 7 9. »" 4 4 ΄Α 

χαὶ τῶν σψατέρων αὐτῶν, λέγει Κυριοφ'. οἱ 7 

12. 

Κι Φ., 

ΧΥΝ. 

2. 



ΗΣΑΊΙΑ,Σ. 

ΚΕΦ. εχν. 
9. μὴ ἀπολέσω πάντας. Καὶ ἐξάξω τὸ ἐξ ᾿Ιαχὼξ σπέρμα χαὶ ἐξ ᾿Ιόδα, καὶ ̓ Χληρονομήσει τὸ ὅρος 

, ἴο; 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

ι6. 

17. 

- 18. 

10. 
20. 

τὸ ἅγιόν βου, χαὶ κληρονομήσεσιν οἱ ἐκλεχτοί μου, χαὶ οἱ δαλοί μου, χαὶ χατοιχήσουσιν ἐχεῖ. 
Καὶ ἔσονται ἐν τῷ δρυμῷ ἐπαύλεις ποιμνίων, χαὶ φάραγξ᾽ Αχὼρ εἰς ἀνάπαυσιν βϑκολίων τῷ λαῷ 

μδ) οἵ ἐζήτησάν βέ. 
ν.ε Ζ΄ - ὔ ΄ ΝΝ “" “͵,ἂΓἥ ΄ 3 Ν 7 ς ᾿Ὁ 

χαὶ ἑτοιμάξοντες τῷ δαιμονίῳ τράπεζαν, χαὶ πληρδντες τῇ τύχῃ χέρασμα, Ἔψω παραδώσω ὑμᾶς 
εἰς μάχαιραν, “πάντες ἐν σφαγῇ σπεσεῖσσϑε' ὅτι ἐχάλεσα ὑμᾶς, χαὶ ἐχ ὑπηχέσατε' ἐλάλησα, 

χαὶ παρηκέσατε, χαὶ ἐποιήσατε τὸ ππονηρὸν ἐναντίον ἐμδ, χαὶ ἃ οὐκ ἐξελόμην, ἐξελέξασϑε. 

Διατᾶτο τάδε λέγει Κύριος, ᾿Ιδὲ οἱ δελεύοντές μοι φάγονται, ὑμεῖς δὲ πεινάσετε' ἰδὲ οἱ δαλεύ- 
΄ ΄ ε ρ Ἷ, ΄ 3 ’ 2 ΄ ε ρο 

οντές μοι πίονται, ὑμεῖς δὲ διψήσετε" ἰδὲ οἱ δελεύοντές μοι οὐφρανϑήσονται, ὑμεῖς δὲ αἰσχυν- 
9 ῪΗᾳ ΄ ΄ ϑ » 3 ς ρο Ἁ ’ ! 

ϑήσεσϑε- ᾿Ιδδ οἱ δελεύοντές μοι ἀγαλλιάσονται ἐν εὐφροσύνῃ, ὑμεῖς δὲ χεχράξεσθε διὰ τὰν πό- 
ἰδ δ ε ρ ΟΝ ΄ ᾿ ε ἰδὲ 3 ΄ ’ Ν ἂν 

γον τῆς χαρθίας ὑμῶν, καὶ ἀπὸ συντριξῆς πνεύματος ὑμῶν ὀλολύξετε. Καταλείψετε γὰρ τὸ ὄνο- 
᾿ ςο ᾿“ 9 . βὼ ϑ ρὼ ς .εὲ “. 9 ρὸ ͵ ρ ν 4 ΄ ΄ 

μᾶ ὑμῶν εἰς ΄“σλησμονὴν τοῖς ἐχλεχτοῖς μου, ὑμᾶς δὲ ἀγελεῖ Κυριος" τοῖς δὲ δελεύβαί μοι χληϑή- 
» Ν, ἃ, 9 ᾽’ 8" ρ᾿ ἰωὴ 3 ᾽ Ν, Ν Ν, Ν 3 ΄ . 

σετᾶι ὕνομα χαινὸγ, "Ὃ εὐλογηϑήσεται ἐπὶ τῆς γῆς, εὐλογήσεσι γὰρ τὸν Θεὸν τὸν ἀληϑινόν' καὶ 

οἱ ὀμνύοντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὀμᾶνται τὸν Θεὸν τὸν ἀληϑινόν' ἐπιλήσονται γὰρ τὴν ϑλίψιν τὴν πρώ-- 

τῆν, καὶ ἐχ ἀγαδήσεται αὐτῶν ἐπὶ τὴν χαρδίαν. 

οὐ μὴ μνησϑῶσι τῶν ττροτέρων, δ᾽ ὁ μὴ ἐπέλθῃ αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν, ᾿Αλλ᾽ εὐφροσύνην καὶ 
ἀγαλλίαμα εὑρήσεσιν ἐν αὐτῇ" ὅτι ἰδὲ ἐγὼ ποιῶ ἀγαλλίαμα Ἱερεσαλὴμ, καὶ τὸν λαόν με εὐφρο- 

Ν, 3 , 4 πςς Ὰ, 9 3 ρ ρ Ν᾿ Φ 

σύνην. Καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ, χαὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ λαῷ μου" χαὶ ἐχέτι μὴ 
ἀχεσϑῃ ἐν αὐτὴ φωνὴ χλαυῦμξ, χαὶ φωνὴ χραυγῆς, Οὐδ᾽ ὁ μὴ γένηται ἔτι ἐχεῖ, ἄωρος καὶ πρεσ- 

αὐτῷ] εν αὐτῶ εςιν ΧΙ]. Τυδίη. Μ. 1. οἰ. 
οντός μοι} δελεύοντός μου Ευΐεδ. 1. οἷ. τότε ὅζς. δὰ ἥπ. οοπ,.] κὶ 
ποη ἀϊ ὑβετάαπα οἴππες Ἡϊϊεοθ. τάτε ἕνεχεν] διὰ τᾶτον ΤΠεοά. 1. εἶτ. 

ΙΧ. Καὶ ἐξαξω] και ἐξαρω 93, 3092, 3ος. καὶ ἐξαγάγω Τυϊῆη. 
Μ. ν. 42ς. (Οἵ, Ρ. 427.) καὶ ἐξ Ἰόδα] και το εξ Ιαδα ΧΙ], 23, 26, 

41, 49, 86, 87, 91, 97, τού, 147, τοῦ, 233, 239,.306, 300. (ογθρΙ. 
ΑἸά. ΑΙεχ. Ευΐοθ. ὙΠεοάοχεί. 1. εἶ. καὶ κληρονομήσει] καὶ κληρο- 

νομήσεσι ΤὨεοάοτεῖ. ἢ. 13ςς. τὸ ἅγιόν μα} μὲ τὸ ἀγιον 30, 233. 
α μὲ ὅ2, 147. καὶ οἱ δελοί μου] α καὶ 62. κα οἱ 97. 

ἐξὶν εν ἄυτὴ ὅα. δδελεύ- ΧΝ. Καταλείψετε γὰρ] κατελειψατε γαρ Χ1], 40, 87» 91, 97, 
τού, τ98, 3909. καὶ καταλήψεται γαρ 147. καταλειφϑήσεται Ἐπ- 
{εὉ. ει. Ενδηρ. Ρ. 80. τὸ ὄνομα ὑμῶν] ραμῖε ροίξ πλησμονὴν 62. 
τοῖς ἐκλεκτοῖς μα ρτατηϊ. εν τοό. Κύριος] -ἰ- ὁ Θεὸς 22, 36, ςτ, 62, 
90, 93», 144. 147, 233, 308. (Αἴεχ. 00 Χ ἴῃ οἰιδγαθς. πιΐπογε.)} 5 
[οτἱρῖ. το9, 302, 32ος. τοῖς δὲ δαελεύασί μοι} τοῖς δὲ δελευεσιν αὐτω 
26, 14). ΑΙεχ. τοῖς δὲ δαλευσᾶσιν αὐτῷ 233. τοῖς δὲ δόλοις μου 
ΟἸεπ). Αἰεχ. Ρ, τού." δελεύκσι] δελεύσεσι Ἐυὲεδ. 1. εἶς. 

καὶ κατοι- ΧΥῚ. εὐλογήσεσι γὰρ] ομενται: (οπα ο γαρ) τιοό. τὸν Θεὸν] 
κήσεσιν ἐκεῖ ) κα και 90, τού, 144) 302, 308. ΑΙεχ. χατασχηνωσεσιν κ τὸν ΑΙά. καὶ οἱ ὀμνύοντες---ληϑινόν] αὶ οὐπὶ ἱπίετπηοά. 22, ς 1, 
ἐχει 239, 306. ἀαῤί!αὐκπὶ δὶ. Ἠϊετοη. ὅς, 93. ὀμᾶνται τὸν Θεὸν τὸν ἀληϑινόν! α το6. ἐπιλήσονται] 

Χ. Καὶ ἔσονται] καὶ ἔςαι Ἐυ[εῦ. 1. οἷ, 
ἐπαύλεις] ἔπανλις Ἐυΐεῦ. 1. εἶ. καὶ φάραγξ ᾿ΑΧχΩρ] και χαραξ 
Αχωρ 93. τῷ λαῷ μ8} α τού. καὶ με )υίθπ. Μ. Ρ. 426. 

ΧΙ. Ὑμεῖς δὲ οἱ ἐγκαταλ. με] υμεῖς δὲ ἐπιλανϑανόμενοί με Ογη!!. 
ΑἸεχ. (1. ζ92. οἱ ἐγκαταλιπόντες με] οἱ ἐγκαταλείποντες με 49, 
100, 302. ΑΙεχ. Τυίη. Μ. 1. εἶ. καὶ ἐπιλανθανόμενοι] καὶ οἱ ἐπι- 
λαϑομενοι 41. και ἐπιλαβομεένοι ὅ2. και οἱ επιλανϑανομενοι 90, 
144. καὶ ἐγκαταλιπόντες ΟΥ̓]. ΑἸεχ. 1. οἴ, ἑτοιμάζ. τῷ ϑαιμ. 
τράπεζ. 7 εἰ ραταἱῖς ζογέμπαδ πιεη απ Ηἰετοη. τῷ ᾧ δαιμονίῳ] τὴ τυχῇ 

22, 36, 48, ξ1, 62, 00, 93. 109.) 302, 30ς,), 208. Εὐυήεῦ. ἰος. οἷ, τὴ 

ἐν τῷ δρυμῷ] τῷ τοςφ. ἐπιλησϑήσονται ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. ἴῃ Οἱ. Νίο. ἴοπι. '. Ρ. 464. τὴν 5λί- 
ψιν] - αὐτων ΧΙ], 26, 36, 48, 49, ς1, 62, 86, 87, 90, 93, 97. 1οό, 
1445) 1475, το, 228, 233, 306, 2ο8, 3099. ΟΟπιρὶ. ΑἸά. ΑΙοχ. Ογη[ιΐ. 

ΑΙεχ. νοΐ. 1. ῥατῖ, ἰϊ. Ρ. 203. εἴ αἱ. δῖαν. ϑλιψεὶ αυτων 41. καὶ ἐκ 
ἀναξήσεται] και οὐκ αναξησονται τού, 228. καὶ ὁ μὴ ἀναδῃ ΟΠ]. 
Αἴεχ. 1. οἷ. αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν] ἐπι τὴν καρδιαν αὐτῶν 22, 36, 
48, 93. 1οό. Οοπρὶ. 

ΧΥῚ. Τοζϊιη οοτηπῖδ ἀεξεῖϊ, 90, 144. 

ἕγαι ὃ ἐρανὸς Ευΐερ. Ργξρ. Ενδηρ. Ρ. ς 0. 
ἐγὼ ποιῶ μένειν ἐνώπιόν μου λέγει Κύριος Ἑυήεῦ. 1. οἷξ, 

Ἔκαι γὰρ ὁ ὁ ἐρανὸς] καὶ 

οὐδ᾽ οὐ μὴ 
Ψυχὴ 23, 144. τω δαίμονι 41, 87, 91) 198, 228, 306, 300. Οομιρὶ. ἐπέλϑη) κδὲ μὴ ἐπελϑη 32, 36, ξῖ, ὅς, τος, 147, 302, 308. [υδίπ. 
Οἥξεη. ', 300. τοῖς δαιμονίοις Τυἱππ. Μ. 1. οἷ, καὶ πληρ. τῇ τύχῃ Μ΄. ρΡ. 313. αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν) ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν 1ορ. 

χέρασ. .} εὐ ἐιρίοιὶς ἀἰαπιοπὶ 2οἐΐοπόπι, ἘΠετοη. τῇ τύχῃ κέρασμα] τω ὈΟουρὶ. 

Ὑμεῖς δὲ οἱ ἐγκαταλιπόντες με, χαὶ ἐπιλανϑανόμενοι τὸ ὅρος τὸ ἅγιόν με, 

Ψ Ν, ς 93 Ἁ ἈΝ, νι ε ἰδ Ν ν 

Εςαι γὰρ ὁ ὅρανος χαιγος, χα! ἢ γῆ Χαινὴ, χαὶ 

καὶ ἡ γὴ καινὴ] Ἑὃ ἃ᾽ 

δαίμονι κερασμα 22, 36, 48, ς 1) 90, 93, 144, 308. Τυδὶπ. Μ. Εὐήεδ. 
Ἰ. οἷ. τω ϑαιμονιω κεράσμα 23, 62, τος, 302, 30ζ. 

ΧΙ]. τάντες ἐν σφαγ"} λ ἐν 22, 48, ς1, 62, 90, 93» 144. 147, το, 

“23, 308. Τ[υΠ|η. Μ. ΟΥηῖ. ΑΙοχ. ̓  αἷϊ, Ργρ πη. καὶ 41. ὑπηκάς- 

σατε) Ἔ μου 228. ἐλάλησα καὶ π:αρηκόσατε) αθι1. Ευΐοῦ. 1. οἰξ. 

καὶ παρηκάσατε] -᾿ μου 9ο. καὶ ἐποιήσατε] αὶ 144. κ και 308. 
τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμ} ροηὶς {πδεϊπι ἀπίς ἐποιησατε 3208. ἐναντίον 
ἐμὰ} ἐναντίον με 97, τού, 228, 300. Οομηρὶ. 7υΠῖη. Μ. 1. οἷ. καὶ 
ἃ ἐκ ἐξελόμην] καὶ ὃ οὐκ εδαλομὴν 147, 233. 

ΧΠΙ. Διατᾶτο τάδε λέγει Κύριος] αὶ ταδὲ 48. 
γώνται (ςτ. εχ οοῖτ.) 97. ΑΙά. φαγεσι 87. 
α οὕ ἱηιεγπγοεά. Οἥρεη. '. 301. τοίονται] πίωνται (ς1. εχ (οττ.) 
428. ΑἸ4, ὑμεῖς δὲ διψήσετε] υμεις δὲ διψησεσϑε 111. 

ΧΙΥ. ἐν εὐφροσύνῃ] εὐφροσυνην καρδιας 62. - καρδιας 8ό, 90, 

144) 147, 308. ὑμεῖς δὲ κεχρώξεσϑε] υμεις δὲ κεκραξετε 25, 36, ςι, 
ό2, 86, 1479. 232. τῆς καρδίας ὑμῶν} καὶ ὑμῶν (1:3. εἰ μβαδεῖ δ δηΐε 

καρδιας.) τορ, 302, 3ος. Οἥρεη. ]. οἶς. τυνεύματος ὑμῶν] α ὑμῶν 

ΧΙ], 22, 26, 48, ς:, 62, 86, 9ο; 93, τού, 144, 1475) 198, 3ος, 308. 
ΔΙεχ. Οήρεη. 1]. εἶϊ, τὰ τνευμαᾶτος 1ορ9, 302. ὀλολύξετε) ολολυ- 

ζετε τού. ΑἸά, 
, Μοκ ΙΝ. 

φάγονται] φα- 
ἰδὲ α᾿--διψήσετε] 

406, 309. 

ΧΥΠΙ. καὶ ἀγαλλίαμα] μαδεῖ χς δηΐῖς ἀγαλλιῶμα 23. ἐν 
αὐτῇ} Ἔ σα ἐγὼ κτιζω 22, 23, 36, 48, 51; ὅ2593,147.233. (ΑἸεχ. 

(δ νὰ ἰπ οἰαγ. πηῖη.) 1]. Μ. 1. οἴ. ὅτι ἰδ81 μδθεῖ ὅτι ἵπ Ἵμιδγ. 
πιΐη. ΑἸεχ, ποιῶ ἄγαλλ. Ἱερεσαλ.} ποιὼω Ιερεσαλ. αγαλλ. ΧΙ. 
ἀγαλλίαμα Ἱερεσαλὴμ!]} τὴν Ιερεσαλημ ἀγαλλίαμα 22,36,48,ς:,62, 

του, 1445 147, 233» 302, 308, (ΑἸεκ. οὔτ τὴν [Ὁ κα ἴῃ οδᾶγ. τη.) 
]υπίη. Μ. 1. οἰ, ἱερεσαλημ αγαλλιαμα 26, 86, 91, 93- 1οό, 108, 
206, 300. τῇ Ιερεσαλημ αγαλλιαμᾶ 90. ἕδὶ τὸν λαόν μου] καὶ 
ἐπὶ τὸν λαόν μον ΟΡ. καὶ τὸν λαόν μου---ἰπὶ τῷ λαῷ μου ἴῃ 
ςοπλ. 64. ἐ; διεύενι πιεαπι. Ἰτεῃ. Ὀ. 4.7. 

ΧΙΧ. καὶ ἐκέτι θὴ ἀκεσϑῃ!} καὶ βχεέτι οὐ μὴ ἀκωυσϑη 22, 36, 
ςΙ, 90, τού, 144, 147. 233. ]υἱάπ. Μ. Ρ. 314. καὶ οὐ μὴ ἀκεσϑὴ 
τος, 392. φωνὴ κλαυϑμξ] ρτγαηιῖ. ετι 3.05. καὶ φωνὴ κραυγῆς] 
«δὲ φωνὴ χραυγης ΠῚ, (ΧΙ. πιαᾶγρ. υἱ 'ἰπ ΕΔ.) 26, 41, 40, 86, 87, 91; 

᾽ 975, τού, 309. Οομρὶ. ΑἸά. Τυϊπ. Μ. Ϊ. εἷτ. 

ΧΧ. Οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται ἔτι] και οὐ μη γένηται ετι ΧΙ], 62, 90, 

147, 223, 308. (ΑἸεχ. οὐπὶ ἔτι ἴῃ ομγαξς, παϊποτε.) Τυδίη. Μ. 1. οἷξ. 

καὶ οὐ μη γένηται 22, 26, 36, 48, 51, 93ν 106, 144. εδὲ μη γενῆται 

49, 97. το, 198, 302. εδὲ μὴ γενητῶι ετι 87,01. ΑἸά. κα τι 239» 

ἐκεῖ ἄωρος] Ἔ ἡμέραις 22, 36,48, ςι, 62, 93ν 147. 333. 

Ηἢ Ξ 



ΗΣΑΊΙΑΣ. 
“΄ 

κπηδ δδ οὐχ ἐμπλήσει τὸν χρό τῷ" ἴςαι ψὰρ. ὃ νέος ἑκατὸν ἐτῶν. ὁ δὲ ἀποϑνήσχων ἅμα ξύτης, ὃς οὐχ ἐμπλήσει τὸν χρόνον αὐτα" ἔςαι γαρ'"ὁ νέος ἑκατὸν ἐτῶν, ο ὁὲ ἀπούγήσχων ἀμαρ-. 
- ε Ν 9. »" Ν 93 ᾿ 7 Ν 

τωλὸς εχᾶτον ἔτῶν. χα! ἐπιχαταρατος ἐςαὶ. 
ἰδ Ν 3 Ν Ξ γέ 9 »" 2 Ν ΕῚ Ζ΄ 

χαὶ χαταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας, καὶ αὐτοὶ φάγονται τὰ γεννήματα αὐτων. Οὐ μὴ ᾿οἰχοδομή- 

ΚΕΦ. Τχν. 

Ν, 9 7 95. 7 ᾿“ Ξι. Ν᾽ 2 ’ 

Καὶ οἰχοδομήσεσιν οἰκίας, καὶ αὐτοῖ ἐγοιχήσουσι" 21. 

22. 

- - . , Ν ᾽ Ν ͵ ν γὼ. ΄ ᾿ Ν Ν νι ε“ 

σϑσι, καὶ ἄλλοι ἐνοικήσουσι, καὶ οὐ μὴ φυτεύσουσι, χαὶ ἄλλοι φάγονται" χατὰ γὰρ τὰς ἡμέρας͵. 

τῇ ξύλου τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ ἡμέραι τῇ λαβ με’ τὰ γὰρ ἔργα τῶν “σόνων αὐτὼν πταλαιώσεσιν.. 

Οἱ ἐχλεχτοί μου οὐ κοπιάσουσιν εἰς κενὸν, ἐδὲ τεχνοποιήσουσιν εἰς κατάραν, ὅτι σπέρμα εὐλογη-. 

μένον ὑπὸ Θεᾶ ἐςι, χαὶ τὰ ἔχγονα αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν... Καὶ ἔςαι πτρὶν ἢ χεχράξαι αὐτὲς, ἐγὼ 

ὑπαχόσομαι αὐτῶν" ἔτι λαλέντων αὐτῶν, ἐρῶ, Τί ἐςι; Τότε λύχοι καὶ ἄρνες βοσκηθήσονται 
“ ω ᾿ »" Ψὔ »,, 2 Ζ΄ 2 ἈΝ “, 

ἅμα, καὶ λέων ὡς βὲς φάγεται ἄχυρα, ὄφις δὲ γῆν ὡς ἄρτον" οὐχ ἀδικήσουσιν, ἐδὲ λυμαγδνται 
Ν νι ᾿ ΄ - ΄ 

ἐπὶ τῷ ὕρει τῷ ἁγίῳ μου, λέγει “Κύριος. 

ἷ “ἢ ς΄ εξ 9 ΄ ᾿ ἃς ες ρο ε 7 " ρὸ . ρὸ ΄“» 

ΟΥΤΩΣ λέγει Κύριος, Ὁ δρανός μου ϑρόνος, χαὶ ἡ γῆ ὑποπόδιον τῶν πποδῶν μου" “ποῖον οἶχον 
» ξ΄ ᾿ ΝᾺ. ρὸ ρ ᾽ 4 ἙΝ φ 3 ͵ ε Ζ΄ 

οἰκοδομήσετέ μοι; χαὶ “ποῖος τύπος τῆς χαταπαύσεώς μου; Πάντα γαρ. ταυτα. ἐποίησεν ἢ χείρ 2. 
: κ᾿ . Ζ΄ », ΟΣ Ἀν νΝ Ν 

μου, καὶ ἔς) ἐμὰ πάντα ταῦτα, λέγει Κύριος" χαὶ ἐπὶ τίνα ἐπιδλέψω, ἀλλ΄ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν 
Ν Ν [4 ε ε 3 ’ ᾿ 

χαὶ ἡσύχιον, καὶ τρέμοντα τὰς λόγους μου; Ὃ δὲ ἄνομος ὁ ϑύων μοι μόσχον, ὡς ὁ ἀποχτέννων 3. 

(ΑἸΙεχ. πὶ δὰ ἴῃ οδαγδέξ, πηπογς.) ΤιἘη. Μ. 1, οἷ. ἡμέρας (Ὁ 

δξ 23. ἐκεῖ ἐτὶ αωρος ἡμέραις τοῦ. ᾿εχει ετὶ ἄωρος ἴο0, 302. κ ἔχει 
230, 306. Οοπιρ. οὐκ ἐμπλήσει] οὐκ ἐχπλησει 62. ἕἔςαι γὰρ ὁ 
νέος] -Ἐ νιος 22, 23, 306, 48, 49), ς1, 62, 93, 1445) (228. ἔιρτα [1η.}) 208. 
(ΑΙεχ. 18 χα 'ἰπ σμαγαές, πλΐπογε.) [υδῖη. Μ. 1. εἶτ. δγὶδ ἐπῖπε ἰηξαπς 
Ηΐεγοηθ. ἑκατὸν ἐτῶν 19] ἐκ τῶν ἐτὼν ὅ2Ζ. ὁ δὲ---ἔτῶν 2] αὶ Οἵ" "πὴ 
ἰηϊετπηθά, 144. αμαρτωλὸς] κα 23. ροπὶϊ ροίξ ἐτων ἐδουπά. 26. 

ΟΕ υἱος 62, 208. (ΑἸεχ. 00 χζξ ἴῃ οδαγδές. πιΐποσε.) Τυπίη. Μ. 1. εἶτ. 

καὶ ἐπικατάρατος ἔςα!] καὶ επικαταρατος ερὶιν ΠΙ. κ΄ καὶ τού, 109, 
402. βιδθεῖ ἔγαι ἰῃ ομαγαξς. πιΐποτγε ΑἸεχ. 

ΧΧΙ. καὶ αὐτοὶ ἐνοικήσεσι] εἰ λαῤ᾿᾿αὖμπι : Ἠϊεῖοη. καὶ κατα- 

φυτεύσεσιν) και φυτευσεσιν 306. τὰ γεννήμαἶα] τὸν καρπὸν (πιᾶτρ. 
υἱ 'π ἘΔ.) ΧΠ. -Ἐ καὶ τὸν καρπὸν 41. κα τῶ Οοπρί. τὰ γεννήμι. 
αὐτῶν} ,“ηκέϊμς εάν, εἰ νἱπαπι ὀίδεπί, Ιτεη. 1. οἷ. -Ἐ καὶ τὸν οἵνον 

πιονται 16, 40, 879 91) 97. 198, 239, 306, 209. (οπΠΊΡ]. -Ἐ εαάεη), 

ἰῇ πίωνται, ΑἸά. Τυπίπη. Μ. 1. εἶτ. 

ΧΧΙΙ, Οὐ μὴ οἰκοδομήσεσι} ργεεπηῖτῖ, καὶ 26, 26, 86, 87, οι, 97, 
τού, 1479 300. (πρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. οὐ μη οἰκοδομησωσι 41, 62, 90, 
109. 144) 302. [υδῖπ. Μ. 1. οἷ. καὶ ἄλλοι ἐνοικήσεσι] καὶ αἀλλοι 

ἐνοιχισωσιν (0) 62. καὶ ἀλλοι οἰκησεσι 975.) 308. καὶ δτοι ἐγοιχῆ- 

σόυσι 147. καὶ οὐ μὴ φυτεύσεσι] καὶ οὐ μη φυτευσωσι 41, 40, 90, 
100, 144. 302. (ογΏΡ]. Τυϊίη. Μ. 1. εἷς. 5. 62. πέφμε ἱρᾷ ραβίπα- 

“ ὄκη! Ἱτεῃ, 1. οἷ. ἄλλοι φάγονται] ἄλλοι φάγωνται ΑἸά. ᾿ ἔσονται 
αἱ ἡμέραι] αὶ ἔσονται 23» τος, 302, 306. ἔσονται και αἱ ἡμέραι 147. 
τῷἪὟ λαξ μ8}] α τῷὸἪ Αἰά,. διίεδὶς ἱπ' ες. Ἱτεὰ. 1. οἰ. τὰ γὰρ ἔργα) 

λ γὰρ ΧΙ], 22, 23, 36, 48, 49, ς1) 62, 86, 87, 9ο, 93, 97, 1ού, 109, 

144, 147, 108, 228, 233, 302,.3οό, 200. Τυϊίπ, Μ. 1. οἷ. α τὰ γῶὼρ 
Οοιηρὶ. μᾶρεὶ γῶρ ἴῃ οΠιαγαξξ. τηΐποτε ΑἸεχ, τῶν τόνων αὐτῶν] των 
τῦῦνων αὐτῇ τος, 302. τῶν χειρὼν αὐτῶν ΟΟπιρ. τταλαιώσουσιν] 
ππαλαιωσωσιν ὅ2. τλεονάσασιν Τυδίη. Μ, Ι. εἰἶξ. 

, ΧΧΠΗΠ]]. Οἱ ἐκλεκτοί μου] οἱ δὲ ἐκλεκτοι μου ΧΙ], 36, 41, 49, 86, 
87, 91, 97. τοῦ, 147, 228, 233,300. ΟΟμρ]. ΑΙά, ΑἸεχ. α (9ο. δάΐρτ. 
πηᾶγρ.. οἱ δὲ ἐκλέχτοι μου) 144...  κοπιάσεσιν] καὶ μη κοπιασωσιν ἀ9. 
α (9ο. δάΐογ. πγᾶγρ.) 144. οὐ μὴ πονέσεσιν ]Τυῆη. Μ. 1. οἷς. ΟἸοπι. 
Αἴεχ. Ρ. 555. εἰς κενὸν] ἐξς καινον 62, 14). δὲ τεκνοποιήσουσι 
δὲ τεκνὰ ποιήσουσι 111, το6, 5δὲ τεκνοποιησωσιν 62. 
-Θεᾷ ἐς!] φωία ψένιθα δεπεάϊ ίμηι α Προπιῖπο εἢ Ἡϊεγοη. ὅτι σπέρμα 
εὐλογημένον) ὅτι σπέρμα δίκαιον καὶ εὐλογημένον 7υπῖη. Μ. 1. εκ. 
ὑπὸ Θεξ ἐς!] ὑπὸ Θεξ εἰσι 22, 36, 48, ςτ, 62, 90, 935 144. 147, 233, 

᾿. 308. ὑπὸ τὸ ΘεΣ εςὶν 86. Αἰεκ. ὑπὸ Κυρίᾳ ἔσονται }υ πίη. Μ. 1. εἶτ. 
ἐρὶν ὑπὸ Κυρίου ΟἸεπν. ΑἸεχ. 1, εἶς. καὶ το ξχ γονα αὐτῶν] καὶ τὰ 
εγίονα ἀντων (23. 00 ΧΧ) 41, 40. ( οπΊρὶ. , 26, (8ό. «άΐοτ. τπαγρ. 
οὐπὶ αυΐα ΡγῸ αὐτῶν) 90, το0, 144, 198, 230, 302, 3ος, 306. - εσον- 
ται 97. καὶ ἔγίονα αὐτῶν Τυπίπ. Μ. 1. οἷ. μετ᾽ αὐτῶν] -Ε εσον. 
ται ΧΙ], 41, 40, 87, οἵν τοῦ, 147, 228, 233, 200. ΑΙά. Αἴεχ. σοι. 
δῖαν. α )ό, (86. δάΐογ. πιᾶγρ. μετ᾽ αὖτ) 90, τοῦ, 1 δι . . 100) 144) τοδ, 230, 
102, 3ος, 206. 

« ,ὕ 
οτι σπερμα 

ΧΧΙΝ. πρὶν ἢ κεκράξαι] ὥριν κεκράξεται ((οττ. κεκραξεσϑα!) 
ΧΠ. , ἢ 26, τοῦ, 198, 302, 3.06. ἐγὼ ὑπακέσομαι αὐτῶν] εγω 
ἐπαχβσομῶι ἀὐτῶν ΧΤΙ,.22, 41, 40, ς1, 87, 90, 93, ιού, 147, τοϑ, 

233.) 300. Οοηρὶ. Αἴεχ. Τυπίη. Μ. 1. εἶς. εγώ ἐσομᾶι μετ᾽ “αὐτῶν, 

ἔτι λαλέντων αὐτῶν] ἔτι λαλδντός σε Ογπῖ!. χαι ἐπακέσομαι 228. 

ΑΙεχ. νοἱ. 1. ῥρᾶγί. ἱ. Ρ. 100. εἴ 8]. 
κρατὼρ τού. τίς ἐςι ΑἸά. 

ΧΧΨΝ. βοσκηϑήσονται ἅμα] συμδοσκηϑησονται ἀμὰ 41. ΑἸά. 

Ἡ καὶ πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ ΓΟ γγίοίξ. χὶ!. 372. ὄφις δὲ 
γὴν] οφεις δὲ γὴν 87, ο7. καὶ ὄφις γὴν ΟοΙηρί. οὐκ ἀδικήσουσιν] 
οὐ καταδικησεσι οι. δὲ λυμανᾶνται] κδὲ μὴ λυμάνουνται ΧΙ], 49, 
86, 8), 97, 228, 306. ΑἸά. Αἰεχ. ἐδ᾽ ὁὶ μη λυμανενται 26, 41. 5δὲ 
μὴ λυμαινουνται τού. κ5δὲ λυμαινενται (υζ νἱάἀοῖι τ) 147. ἐπὶ τῷ 
ὄρει] ἐπι ὥαντι τῶ οβει 62, 90, 144. 147, 3098. εν τῶ ορει 230, 306. 

τῷ ἀγίῳ μον} μου τω ἀγιω 62, 90, 144- κα μὸν Τυδίη. Μ. ρΡ. 3:1ς. 
Λέγει Κύριος] εἰπε Κυριος ΧΙ]. , 

Τί ἐξ] λέγει Κυριος ταντο- 

1]. μου ϑρόνος] μοι ϑρονος 111, 22, 23, 56, 36, 41, 48, ό2, 87, 90, 

οἵ. 97. 1ού, 147» 233» 208, 400. Οὐοπρὶ. ΑἸά. 5. Βαγῃδὺ. Ερ. (δῇ. 

δ. τό. Τυἱη. Μ. Ρ. ς8. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 723. Εὐυΐεδ. Ῥγαρ. Ενδηρ. Ρ. 

104, όϑς. ΟἸγγίοίξ. 11. γ8). Ογπη!!. ΑἸεχ. νοἱ. 1. ραγῖ. ἱ. Ρ.. 213. Τἢθο- 
ἀοτεῖ. 1..1 ςοϑ. ῬτόΤΟΡ. ἴπη (δῖ, Νίῖς. ἴοπ]. 11. Ρ.. 1698. [Γ. τόρ. 302. 

καὶ ἡ γη] ἡ δὲ γη ΧΙ], 26, 41, 49, 86, 87, 90, 97, τού, τος, 144» 
1479 228, 233, 202, 308, 3200. ΟΟμΡΪ. ΑἸεχ. 85. Βαγπαῦ. (Ἰεπ). Αἴθχ. 

Ευΐεῦ. ΟΠγγίοῖ. Ογη}!. Αἰεχ. ᾿Γπεοάογεῖ. Ῥγόςορ. ἰος. οἷϊ. Οεογρ. 
τοῖον οἶκον] τσοιον τοῦτον οἶκον 23, 62. φμαπι (ξάεη Ογργ. οἰκοδομ. 

μο.} -Ἐ λέγει Κυριος 22, 26, 26, 48, ςτ, 93. Ογη!!. ΑἸεχ. νοὶ. 1. 

Ρᾶτῖ. ἴὶ. Ρ. 144. ῬτόοΟρ. 1. εἶτ. Αττῃ. 1. Ασηγ. ΕἘά. Θδοῦσ. οἰκοδομή- 
σατε (ῳκοδομήσατε) μοι το Οοάϊοες ϑεγρίϊ. ουπὶ Εά. Ψεπεῖ. καὶ 
τοῖος τόπος] ἢ ποιος τοπὸος [1], (ΧΙΠ. ΤΏΔΓΡ. 51Ὸς) 41, 40, 90, 91» 

τού, 147, 108, 3ο6, 308, 209. (οΡ]!. καὶ τσοιος τὸς τοπος 22, 23, 

48,62. ἥἣἥ τις τόπος 26, 86. 8. Βαγηδῦ. Ογπηι!. Αἴοχ. Ὑβεοάοτεϊ. Ῥγο- 

(ΟΡ. 1. οἶς. καὶ τσοιαστος (ῇς) τοπος 931. τῆς καταπαύσεώς με] τῆς 
χατοικήσεως μου 62. -Ἐ εςι τος, 3202. Τ βεοάογει. 1. οἰϊ. 

Π. Πάντα γὰρ ταῦτα] α ταῦτα 8ῖαν. Οἷἶτος. ἐποίησε ἡ χείρ 
μου] ἡ χείρ μου ἐποιῆσε το9, 302. καὶ ἔριν ἐμὼ] καὶ εξιν ἐμοι τοῦ. 
παᾶντα ταῦτα] ταυταιπαντα ταυτὰ ὅ2. τ. 87, 302. καὶ ἐπὶ τίνα] 
ἐπὶ τίνα γῶρ.- ΟἸετη. ΑἸεχ. Ρ. 4833. ἐπὶ τίνα δὲ Ογη!!. ΑἸεχ. νοἱ. ἴ. 

Ῥᾶττ. 1. Ρ. ς18. ἐπὶ τίνα ἐπιδλέψω] μιῥεν ψμεπι γέφωίείεαπι ΟΥρεῃ. 11. 

216. Αρρεηά. Ορεγ. Βαῇ). Μ. ἰϊ. γοι. ἐπιδλέψω] ῥγαπιῖε. ὦ 48. 
ἐπὶ τὸν ταπεινὸν] α ἐπι Β6. επι τὸν τραον και ταπεινὸν 230, 306. 

ἐπὶ τὸν τοραῦν ΟἸεπι. Ἐοπι. Ἐρ. δὰ Οοήπιῃ τ. ὃ. 12. ἐπὶ τὸν τορᾶον 
ΟἸεαι. Αἰεχ. ἰος. εἶς. ΟΒγγίος. νἱϊ. 186. Ογη]]. ΑἸεχ. νοἱ]. νἱῖ. ραττ, 1]. 
Ῥ. 311. ὙΒεοάοτεῖ. {ϊ, 12οο. καὶ ἡσύχιον] α 229.- καὶ τρέμον-. 

τα] καὶ τὸν τρέμοντα 62. τὲς λόγες μου] μου τοὺς λογες 22, 6, 
36, 48, 62, 9οο, 93, τού, 144, 232, 302, 208, 300. ΟΟπιρὶ]. ΟἸεπι. Βο. 
ΟἸεπη. Αἰεχ. 1. εἶς. Ομυγίο, 1. ς33. ἷν. 70. ΟγΠ]]. ΑἸεχ, ὙΤεοαογεῖ. 
Ἰ. οἷτ,, κι μου το. μου τοὺς λόγους διαπαντός Οοπῆϊε, Αροΐξ. 11. ἵ]. 
(8Ρ. 1. : 

11. Ὁ δὲ ἄνομος] μαδεὶ ὧδ “μ ΑΙεχ. α δὲ Αἴδδη, 1]. ραγῖ. 1. 
Ρόρ. ὁ ἁμαρτωλὸς Βαῇ]. Μ. ἰϊ. 6δο. (ΟΕ 1. 3723) ὁ ϑύων μοι 
μόσχον] -Ἐ- ὡς ὃ τυπΐων ανδρα ϑυσιαζων ττροδατον 22) 16, 48, 40, (1, 
ό2. -} εαάεῃη, πῇ ὁ ϑυσιαζων, ο3. ὁ ϑνων μοσχον ὡς τυπἼων ἄνδρα" 



ΗΣΑΊΙᾺΑ Σ. 

ΚΕΦ. ΕΧΥῚ. 
χύγα' ὃ δὲ ἀναφέρων σεμίδαλιν, ὡς αἷμα ὕειον" ὁ διδᾶς λίξαγον εἰς μνημόσυνον, ὡς βλάσφημος' 

χαὶ αὐτοὶ ἐξελέξαντο τὰς ὁδὲς αὐτῶν, χαὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἠθέλησε, Καὶ 

ἐγὼ ἐχλέξομαι τὰ ἐμπαίγματα αὐτῶν, χαὶ τὰς ἁμαρτίας ἀνταποδώσω αὐτοῖς" ὅτι ἐχάλεσα αὐ-. 
τὸς, χαὶ ἐχ ὑπήχεσάν με' ἐλάλησα χαὶ ὃχ ἤχεσαν, καὶ ἐποίησαν τὸ “πονηρὸν ἐναντίον ἐμδ, καὶ 

4. 

12. 

᾿ χὰ ἐμπλεγμαΐα (ἢς) αὐτων τοό. ᾿, τὼ Οοπηρί. 

Ἐ αὐτῶν 22, 23, 26, 36, 41, 48, 40, ςτ, 62, 87, 90, 91, 93, 97» 144: 

δοξασϑῆναι Τυῖπ. Μ. Ρ. 32ς. 

ἃ ἐκ ἐξελύμην, ἐξελέξαντο. 
3 ’ Σ ς 9 “Ὁ 

Αχόσατε ῥήματα Κυρία οἱ τρέμοντες τὸν λόγον αὐτϑ' εἴπατε ἀδελ- 

φοὶ ἡμῶν τοῖς μισϑξσιν ὑμᾶς χαὶ βδελυσσομένοις, ἵνα τὸ ὄνομα Κυρίου δοξασϑῆ, χαὶ ὀφθῇ ἐν τῇ 
[δι Ὡ ἴω .9 5 5 . - ρ 2 : ΜΝ Ρ- 

. εὐφροσύνῃ αὐτῶν, καὶ ἐχεῖνοι αἰσχυνθήσονται. Φωνὴ χραυγῆς ἐκ πῦλεως, φωνὴ ἐκ να, φωνὴ Κυ-- 
. ΄ “,ἴἾὮ͵ΨΣ Ν ρ, 3 ρ, 

ρίου ἀνταποδιδόντος ἀνταπόδοσιν τοῖς ἀντιχειμένοις, Πρὶν τὴν ὠδίνουσαν τεχεῖν, τπορὶν ἐλϑεῖν τὸν 
Ζ “Ὁ δι 9 ἈΝ Ψ,. Ψ ω ΟΝ» φὸ Ν ’ ς΄ ω; 9. »Ἅ 

“πόνον τῶν ὠδίνων, ἐξέφυγε χαὶ ἔτεχεν ἄρσεν. Τίς ἤχουσε τοιδτο, χαὶ τίς ἑώρακεν ὅτως ; εἰ ὠδινε.. 
.»» 97 ες 8 Ψ ᾿ 3 . ἰδ χαὶ ἐτέχϑη εὐνος εἰς ἅπαξ, ὅτι ὥδινε χαὶ ἔτεχε Σιὼν τὰ παιδία αὐτῆς. γῆ ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, ἢ 

“,“24χ΄χαἋ΄ρν ᾿ ΄ -ς 3 9 ΄ ᾿ 3 3 ἰων 

Ἐγὼ δὲ ἔδωχα τὴν προσδοχίαν ταύτην, καὶ ἐκ ἐμνήσϑης μου, εἶχε Κύριος" ἐκ ἰδὲ ἐγὼ γεννῶσαν 
" ΄’΄ 9 ΄ “3 ε ΄ 

χαι ςείραν ἐποίησᾶ ; εἶπεν ὁ Θεὸς σᾶ. Εὐφράνϑητι Ἱερεσαλὴμ, χαὶ πανηγυρίσατε ἐν αὐτῇ πάν- 
ΠΣΞΞΕΕΩΩ ,,,,͵͵,332.Χ . Ω 2. κ᾿ ἴω - 3 3᾽ 2. ῷ'ἴ ὦ 7. Ὁ 

τες οἱ ἄγαπωντες αὐτὴν, χάρητε ἅμα αὐτῇ χαρᾷ πάντες ὅσοι πενθεῖτε ἐπ᾿ αὐτῇ, Ἵνα. ϑηλά- 

σητε, χαὶ ἐμπλησϑῆτε ἀπὸ μας παραχλήσεως αὐτῆς, ἵνα ἐχϑηλάσαντες τρυφήσφητε ἀπὸ εἰσόδε. 

Ὅτι τἄδε λέγεί Κύριος, ᾿Ιδὲ ἐγὼ ἐχχλίνω εἰς αὐτὰς ὡς πποταμὸς εἰρήνης, χαὶ ὡς δόξης αὐτῆς. 

ϑυσιαζων τὸ ἐκ τοιμνιβ 23. -Ἐ ὡς ὁ τυπων ανδρα και ὁ ϑυσιαζων εκ 
ποιμνίου 87,01, 228,.300. Οοπρὶ. (ΑἸοχ. [00 ΧΚ ἴῃ ομαγαέξ. ταϊπογε.) 

Ἔ εαάεπ), ΟΠ ΠὉ ὡς, 97. Αἰά. α μοι τού, 109, 230, 302. ϑίαν. Οἴἶτορ. 

φμὶ ἐνιπιοία! υἱϊπίωσι Ἡϊετοι. ὡς ὁ ἀποκτέννων κύνα] ὡς ἀποχ)εινων 

κυνῶ 22, 86, 91. Οομρὶ. Ογτη}}}. Δίδχ. νο]. ν]ῖ. ῥραγί. 11. Ρ.. 311. ὥπο- 

κτένων κυνῶ 23. ὡς ὃ ἀποχτένων κυνὰ 26, 41, 62, 87, τού, 100, 144, 
302, 3ος. ΑἸά. ΑΙεχ. ὥς, πΠ ἀποκτείνων, 36, 48. ὡς ὃ τύπων ἄν- 

δρα Αἰβαη. 1. εἰς φααβ ῥεγεμηίεπς υἷγωπις (αογίβοαπε ἀφ ργέρε, φμαβ φεὲ 

οεεϊ σα: εαπεορρ Η]οτοη. ὁ δὲ ἀναφέρων] α δὲ 306. καὶ ὃ τοροσφέρων 

ΒαΠ]. Μ. 1. οἷ. ὡς αἷμα ὕειον] ὡς αιμὰ υων 62. ὡς αἰμᾶὰ νιῖον 87. 

(Οομρὶ. ἢς ᾿πῖτ.)} ὡς αἰμαὰ υἱων τοό, 144. ὁ διδὲς λίδανον] ὁ δὲ 
διδὲς λιδανον 41. ὁ διδὰς ϑυμίαμα λευκὸν ϑῖαν. ΟΙἶτορ. καὶ αὐτοὶ 
ἐξελέξαντο) καὶ τοι ἐξελέξαντο 46, 49. 86, 87, οΙ, τοῦ, 198, 228, 
406, 300. Αἴεοχ. καὶ τὰ βδεχύγμαϊα αὐτῶν] Ἔ καὶ τὰς ἁμαρτιας 
ό2. κοι. -Ἐ καὶ τὰς αμαρτιας αὐτῶν 239. ἡ ψυχὴ αὐτῶν] ἃ ἡ 
ψυχὴ αντων 26, 36, 41, 40, τι, 62, 87, 90, 91; 97, τού, τοῦ» 144» 
198, 228, 233. 239, 302, 306, 208, 309. (μηρΪ. ΑΙ4. Αἰεχ. Οσεογρ. 

δἷαν. 20 δ: - 

ΙΝ. Καὶ ἐγὼ ὡμαρτίας] αΟὐμ ἰηϊεγπγεά. ἐδῇν Καὶ ἐγὼ ἐκλέξο- 

μα!] καὶ γε ἐγὼ ἐχλεξομαι 62, 9οο. καὶ ἐγὼ ἐκδεξομαι τορ. τὰ ἐμ- 
καίγμαϊα αὐτῶν] , αὐτων 26. τὰς τιμωριᾶας αὐτῶν ({ὈΡγὰ ᾿1η.} 91: 

198, 228, 233, 239. ΟΟπὶρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Θεογρ. δῖαν. ὅτι ἐκάλεσα 
αὐτὲς} κα τοό. καὶ ἐκ ἤκεσαν] και 36. -Ἑ μου 48, ς1,93. καὶ 

οὐκ εἰσήχσαν 49. καὶ οὐκ εἰσηκεσαν μου 62, 90, 144, 308. καὶ 
τοαρηχασαν 86. και παρηχξσαν μὰ (υἵ νἱάοιιτ) 232. ἐναντίον ἐμὰ] 
ἐναντίον μου ΧΙ], 22, 36, 48. 40) ς1.) 87, 93) 97. 106, 228, 233) 302, 

300. ΟΟτρὶ. ΑἸεχ. 
Υ. ᾿Ακέσατε ῥήματα Κυρίου) ἀκεσατε τὸ ρημα Κυριξ 22) 26, 46, 

48, ει, 62, 86, 9ο, τοό, 144, 198, 233, 3ο6, 308. ΑἸεχ. Τυϊεῖη. Μ. 

Ῥ. 325. αἀκχϑσᾶτε τὸν λογὸν Κυριον 40. ἥς, οπλ!ο τον, 85, 91, 97» 

228, 300. Οὐρὶ. ἀκεέσατε ρῆμα Κυριου τος, 302, 3ος. τὸν λό- 
γον} τὸ ῥῆμα 7υϊἔπ. Μ. 1. εἰ. ἀϑελφοὶ ἡμῶν] αδελφοι ὑμων 93. 
ἀδελφοῖς ὑμῶν Οοηνρὶ. ἘΠΊ ἐγι 7υΠίπ. Μ. Ρ' 347. Οήρει. ἱ. 820. γγα- 
ἐγίδες νοβγὶς Ἠϊετοθ. ἵνα τὸ ὄνομα Κυρίου δοξασϑῃ] τὸ ὄνομα Κυρίε 

τὸ ὄνομα Κυρίου] τὸ ὀνομῶ τον Κυ- 

ριου (εἴ ΡοηΪτῚ Ροῖ ϑοξασϑη) 109, 3902. καὶ ὠφϑῃ] α καὶ Γυδπίη. Μ. 
Ἰ. οἴ. ἐν τῇ εὐφροσύνῃ αὐτῶν] εν τὴ εὐφροσυνὴ ὑμῶν 22, 48, τ, 62, 

90, 935 144,233. Αγ. 1. Αἴτη. Ἑὰ. ἔς, πἰῇ ἡμῶν, 36. 

ΝΙ. Φωνὴ κραυγῆς] ῥγατηϊῖ. οτὰν ελϑὴ Κυριος ἐν τῇ ευφροσυνὴ 

αὐτῇ 26. φωνὴ ἐκ να} -[- Κυριπ 36, 49, 233. -Ἐ Θεὲ 8ῖαν. Οἴἶτορ. 
φωνὴ Κυρίου] α Κυριου 233. ἀνταποδιδόντος]} αἀποδίιδοντος τι, 233. 
ἀνταπόδοσιν] ἀμοιξην (πιαγρ.) 86. « ΟοπιρΙ. τοῖς, ἀντικειμένοις] 
Ἔ αὐτω 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 93. 109, 144, 223γ)302,ς 30ς. Ἔ αυ- 

τῷ 23. (Αἰεχ. 10 Χ ἴῃ οδαγδέϊ. πηποσθ.) τοῖς ὑπεναντίοις 26. τοῖς 

ὑπερηφάνοις Τυδίη. Μ. 1. εἶς, ἐπίγαεῖς μεῖς. Ἡϊετοη. 

ΊΙ.. Πρὶν τὴν ὠδίνεσαν] τοριν ἢ τὴν ὠδίνεσαν 46, 36, 41, 40. 86, 
97» τοῦ, τοϑ, 228, 233,339» 206, 309. (πρὶ. ΑΙεχ. [υδίη. Μ. 1. οἰ. 

πρὶν ἐλϑεῖν] 50" ἢ ελϑέιν 41, 86, 97, τού, 233, 230, 306. ΑἸεχ. 

Ά Ν ς 4 

καὶ τὰς ἁμαρτίας} 

ΡΓατλτ. καὶ ςῖ, 62, 90, 93, 144, 308. Τυδίη. Μ. 1. οἴ. πρὶν εἰσ- 
ελϑεῖν Οτερ. ΝΥ, 11.. 382. τὸν τοόνον] τῶν σονων 62. τὰς τόνους 
Οτερ. ΝΥΗ͂, 1. 66). τῶν ὠδίνων] -- αὐτῆς Οτερ. ΝΥΗ͂, 111. 282. 
ἐξέφυγε καὶ ἔτεκεν] ἐξέτεκεν Τυξίπ. Μ. 1]. ο. ἐὔαρίαι, εἰ ρερεγὶε Ἡϊετοη. 

ΝΠ. Τίς ἤκεσε τοιδτο] τις ἤκδσε τοιετον 22, 26, 26, 41, 48, ξ΄, 

ό;, 87, 9ο, ΟἹ, τοῦύ,. ἰοῦ, 144, 233, 302, 408. ΑἸά. [υ{η. Μ. 1. εἰς 

καὶ τίς] ἢ τις 26 καὶ τίς ἑώρακεν ὅτως7 αὶ (υι νἰάοτυτ) 2332. εἰ 

ὥδινε γη] εἰ ὠδινεν ἡ γη 23. 7(η. Μ. 1. εἰ. εἰ ὠδινε γυνὴ 36, (48, 
ἔργα [1η.} 398. Θεοῦ. εἰ ὠδίινεν εν γῆ 100, 302, 3ος. ἡ ὠδὶν εν γὴ 
233. ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ] ἐν μια ἡμέρα ΧΤΙ, 26, 8ό, 87, 91) 93» 97» τού, 
108, 228, 306, 3099. (οπιρὶ. Αἰεχ. ἢ καὶ ἐτέχϑη)] εἰ καὶ ἐτεχϑὴ 
ΧΙ, 86, 97, τού, 198, 228, 306. (ὐογηρὶ. καὶ ἐτέχεν 22, 48, 1, 62, 

90, 93» 144) 308. κ καὶ τορ, 302. εἰ ἐτέχϑη ΑΙεχ. εἰ δὲ καὶ τέκοι 
Ἱμέϊη. Μ. Ι. εἶς. καὶ εἰ ἐτέχϑη Ἑυΐεῦ. Ὠεπι. νδπρ. Ρ. 510. καὶ 

ἔτεχε Σιὼν] Σιων καὶ εἐτεέχεν 22, 36, 48, 63, 90, 93 1447) 233. 308. 
Σιὼν ἐτεχε 51: 

ΙΧ. καὶ οὐκ---Κύριος] αὶ οὑπὶ ἰηϊογπηθά. κι. καὶ οὐ γεννώσῃ εἶπε 

Κύριος Τυείη. Μ. 1. εἶς. καὶ οὐκ ἐμνήσϑης] ΡΓΘεπλτε. καὶ ἐγὼ οὐ 
γεννήσω 225 36, (48. Ὁ “Ὁ ὅ2, 923. καὶ οὐ μνησϑὴ 22. καὶ οὐκ 
ἐμνησϑὴ 41. ΑἸά. ἐκ δὲ ἐγὼ] αὶ ἐγὼ 22, 62,90, 93, 144, 308. καὶ 
ἔγω ς1. καὶ ιδὲ ἐγω 87, 228. ΟΟπιρὶ. ΑἸά. κα οὐκ᾿ Τυδξίη. Μ. 1. εἶτ, 
ἐκ ἄν ἐγὼ 81αν. Οὔτορ. γεννῶσαν] ργαβιηἶτ. ὁ φτ. καὶ κείραν 
ἐποίησα] καὶ ςειρᾶν ἐγὼ ἐποιῆσα 225) 48, ξ1, 62, 90, 93, 1447 233. 
εἶπεν ὁ Θεός σου] , σου 26, 36, 49, τοό, 198, 3οό, 399. εἰπε Κύριος 
41. Ταπίη, Μ. 1]. εἶτ. Θεοῦ. ειπεν μοι ὁ Θεὸς 87), 228. ἢς, οπ ὁ, 
97. εἶπεν Κυριος ὁ Θεος σου 233. εἶπέ σου ὁ Θεός (πρὶ. εἶπέ μοι 
ὁ Θεός σου ΑἸά. διαδεῖ σου 'π εδαγδᾶ. τηΐπογε ΑἸθχ. 

Χ. Εὐφρανθητι Ἱερεσαλὴμ, εὐφρανθητι (αμα δάζοτ. πλᾶγρ. {Ὁ δ) 
ΧΙΕ εὐφράνθητε ἀμαὰ Ἱερεσαλημ 22, 23, 48, ς1) 86, 00, 144, 233) 
408. καὶ εὐφρανϑητε ἀμ ἰερασαλημ 26. εὐφρανϑησεται ἀμ ἱερ5- 

σαλημ 62. εὐφράνθητι ἃ ἅμα. πρασαλὴμ (ευ ὦ ἅμα (Ὁ κὰκ ἴῃ ομαγαέξ. 
ταΐϊπογε) Αἰεχ. εὐφράνϑητε ἅμα μετ᾽ Ἱερεσαλὴμ 8ῖαν. Οἴτορ. καὶ 
πανηγυρ. ἐν αὐτῇ] εἰ εοπυέπίππι ζαεῖίε Ἡϊετοθ. ἐν αὐτη] "49, 87, 
91. 97. 230, 306, 309. Τυδίη. Μ. 1. οἴξ. τᾶντες οἱ ἐνοικᾶντες ἐν αὖ- 

τῇ ΑΙεχ. τῦᾶντες] α 87, 233. Οοπιρὶ. Αἰεχ. οἱ ἀγαπῶντες αὐ- 
τὴν] -Ἐ καὶ οἱ κατοικᾶντες αὐτὴν 87, 91, 3200. ΟΟΩΊΡΙ. ΑἸά. -Ἐ εβάεπι, 
ομΊ ΠΤ οἱ, 228. Παδεῖ ἴῃ ομαγαξς. τὐΐποτε ΑἸεχ. χάρητε-- χαρᾷ] 
σαμάειε γαμάϊο Ἡϊετοθ. ἅμα αὐτῇ} α 46, 41, 49. 87, 91, 97, τοῦ, 
τορ, 198, 228, 239, 305) 3ο6,.309. (οπρί. Τυδπίη. Μ. 1. εἷς, Βιαδρῖ 

(Δ χὰ ἴῃ ομαγαῶς. πλποτε Αἰεχ. χαρᾷ] χαρὰν 230, 305, 3ο6. ΑἸεχ. 
α Τυδίη. Μ. 1. εἰς. ὅσοι πενθεῖτε] οσοι ἐπένϑειτε 25, 36. (62. υἱ 
νἱάοτιγ) φο, 93» 144.) 228, 308. οσοι πεποιϑειτε 26. ἐπ᾿ αὐτῇ] ἐπ᾿ 
αὐτῆς Π], 26, τοῦ, 198, 239. ἐπ᾿ αὐτὴν (ΧΠ]. εχ σοΥτ.}) 22) 23, 36, 
41) 48, ςτ,). 01, 93» τοῦ, 300. Οοπρὶ. [υ]έίη. Μ. 1. οἰϊ. ἐν αὐτὴ 87) 

97. 228, 3208. 

ΧΙ. Ἵνα ϑηλάσητε] νὰ ἀὐϑηλωθήνε τος. καὶ ἐμπλησϑῆτε) 

ν 2323. ὠπὸ μας] ἀπὸ μᾶςων 42, 36, 48, ςι,) 62, 90, 93» 144» 239» 

206, 3.98. δόξης αὐτῆς] δοξης, αυτα 6. Τυΐη. Μ. 1. οἷξ. 

ΧΙΙ. Ὅτι τάϑδε--- καρδία ὑμῶν ἴῃ οοηι. 14.1 α οὐπὶ ἱητεγπλεά, 

τος. Ἰδὲ ἐγὼ ἐκκλίνω] ἰδου ἐγω κλίνω (32. εχ (ο17.) 93. Ῥγαιἶτε. 



“ς μαῦο Ἠϊετοῆ. 

ΗΣΑΊΙΑ Σ. 

χεμάῤῥους ἐπικλύζων 

παραχλησήσονται. 

σαλὴμ παροαικλησϑήσεσνε. Καὶ ὄψεσθε, καὶ χαρήσεται ἢ 

βοτάνη ἀνατελεῖ" 

ἀπειϑθσιν. 

ἐχδίχησιν αὐτῇ, καὶ ἀποσκορακισμὸν αὐτϑ ἐν φλογὶ πουρῦς. 
φὸ 

Ὡς εἴ τινα μήτηρ παρακαλέσει; 

καὶ γνωσθήσεται ἡ χεὶρ Κυρίου τοῖς φοξεμέ 

ΚΕΦ. ΤΧΥῚἹ. 

ὥύξαν ἐθνῶν: τὰ παιδία αὐτῶν ἐπ ὥμων ἀρϑήσονται, χα! επί γονάτων 
Ψ 3. Ν 74 ες Ὅ9 ΝΣ ἐς 

ὅτω χἀἄἀγω παραχαλέσω ὑμᾶς, Καὶ ἐν Ιερδ-- 

ε 

7 5, Ν -ς 9 ’ ῥο 

γοις αὐτὸν, καὶ ἀπείλησε! τοῖς 

Ἰδὲ γὰρ Κύριος ὡς πῦρ ἥξει, καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρμα]α αὐτῇ, ἀποδδναι ἐν ϑυμῷ 

Ἐν γὰρ τῷ συρὶ- Κυρίου κριϑήσε- 
’ἦ 

ει ὦ ν 3 -" ““ 
Ν Ζ Ψ ε 

ται πᾶσα ἡ. γῆν χῶ! ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὐτῷ πᾶσα σάρξ" πολλοὶ τραυματίαι ἔσονται ὑπὸ Κυρίου. 

Ν δ “.. ΖΞ μ᾿ ,᾿, » 7 ΡΝ 

οἱ ἀγνιζόμενοι χαὶ χαϑαριζόμενοι εἰς τοὺς κήπους, καὶ ἐν τοῖς προϑύροις ἔσθοντες χρεας ὕειον, 

9 ῪΗ 

Ν Ν, ΄ 
Ν Ἁ, ρ 

χαὶ τὰ βδελύγματα, καὶ τὸν μὺν, ἐπιτοχυτο 
ΝΜ 

τῶν χαὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν" ἔρχομαι! συναγαγε 

καὶ ὄψονται τὴν δόξαν μου. 

σωσμένους εἰς τὰ ἔϑνη, εἰς Θαρσὶς, 
Καὶ χαταλείψω ἐπ᾽ αὐτῶν σημεῖον, 

ἀναλωθήσονται, εἶπε Κύριος. Κἀγὼ τὰ ἔργα αὐ- 
ρ ΄’ Ἂμν»ν ΟΝ Ἂ 4 ΝΜ 

«ἄντα τὰ ἔϑνη χαὶ τὰς γλώσσας, Χαὶ ἤξεσι 

χαὶ ἐξαποςελὼ ἐξ αὐτὼν σε- 

χαὶ Φὲδι χαὶ Λὸδι χαὶ Μοσοχ, χαὶ εἰς Θοξὲλ, χαὶ εἰς τὴν 

ε 7 Ν 23 ΄- ’ Ν  κ536ε Δ... 2 3 ΄ ΄ ἊΜ ΝΜ 4 ε ᾽ὔ ᾿ς ὦ . 

Ελλάδα, καὶ εἰς τὰς γήσᾶς τας ποῤῥῶ; οἱ ἐχ ἀχηκόασί μδ τὸ ὀνομᾶ, ὅτε εῳωρᾶχασι μδ ΤῊ» δόξαν' 

χαὶ ἀναγίελᾶσι τὴν δόξαν μὲ ἐν τοῖς ἔσϑγεσι, 
Ν 

Καὶ ἄξεσι τὰς ἀδελφὰς ὑμῶν ἐκ ππάντων τῶν ἐϑνὼν 

δῶρον Κυρίῳ, μεθ᾽ ἵππων καὶ ἁρμάτων ἐγ λαμπήναις ἡμιόνων μετὰ σκιαδίων εἰς τὴν ἁγίαν «λιν 

Ἱερδσαλὴμ, εἶπε Κύριος, 

εἰς τὸν οἶκον Κυρίδ. Καὶ 
» 

ἀπ᾿ αὐτῶν λήψομαι ἱερεῖς καὶ Λευίτας, εἶπε Κύριος. 

ε 3 ΄ ς εν 9 δ Ἂν ΄ 39. "“" 3 Ν δ, ἰδὲ 

ὡς ἀνενέγκαισαν οἱ υἱοί Ἰσραὴλ τᾶς ϑυσίας αὐτῶν ἐμοὶ μετὰ ψαλμῶν 

Ὃν τρόπον γὰρ 

εὌοΘ » Ἂν, Ν, κι ςε φ ἙἉ ἃἫιἃἰ 93 Ν ἰδὲ 7 » 7 3 "»" ; ͵ Ψ ΄ ΝᾺ 

ὁ ὅρανος καινὸς ΧαΙ ἢ γῆ χαινῆ, ἃ ἐγὼ “ποιω, μένει ἐγώπιον ἐμδ, λέγε! Κυριος, οὕτω ςησετᾶι τὸ 

στι 26. ιδὰ εκκλινῶ 87). ιδὲ ἐγὼ ἐκκενῶ ον 97. 228, 309. (δὰ ἐγὼ 

εχχλινῶ τοῦ, 233. ΟΟΠΊΡΪ. ἰδὲ ἐγὼ κλινῶ 205. ΑΙά, σε ἐβο ἐἰεεϊ!- 

εἰς αὐτὲς] ὥρος αὐτὲς 53. ἐπ᾿ αὐτας 26, 41) 87,91) 

400. Οοπρὶ. ᾿Αἴβδη. 1. 842. Ογήϊ!. ΑἸεχ. νοὶ. ἴ. ῥματῖ. 1. Ρ. 62:. εἴ αἱ. 

ἴα τος Οὐφεη. ἢ. 4064. ὡς ποταμὸς εἰρήνης] ὡς ποταμες εἰρηνῆς 

23,233. ὡς ποτῶμον εἰρηνῆς τού. ἐπ’ ὥμων] ἐπ᾿ ὠμου (ςοττ. πΊ. 

τος.) 292. ὄρϑησονται] αρϑήσεται 22, 36, 48, 62, 90, 93.» 144. 

233, 3.98. αρϑησωνται (οοτῦ. πῇ. τες.) 3.02. τοαρακληϑήσονται] 

παρακληϑησεται 62) 90; 144, 233: 

ΧΙΠ. μήτηρ παρακαλέσει] μητηρ αὐτὰ παρακῶώλεσει 22, 36, 51, 

62, 9ο, 144, 228, 233. (ΑἸεχ. οὐπὶ αὐτὰ (1 Χ ἴῃ οἰαγαέξς. πιϊποτε.) 

μπτὴρ παρακαλέσω 23. μήτηρ παρακάλεσαι 48. μητὴρ αὐτῇ παρα- 

χαλεσεται 93. ἅτω κβγὼ παρακαλέσω ὑμᾶς} κα 23. Ργάετηι. ὅτι 

ΑΙεχ. 

ο΄ ΣΙΝ, Καὶ ὄψεσϑε] καὶ οψεται ΠῚ, ΧΗ. Μη Δεδιεῖς Ἠϊετοα. ἡ 

καρδία ὑμῶν] ὑμῶν ἡ καρδια ΧΙ], “6, 41, 8ό, 8), 91, 97» τού, 428, 

402, 309. Οομηρὶ. ΑἸεχ. αυμῶν 108. τὰ ὀςῷ ὑμῶν] τὰ ὁςὰ ἡμῶν 

Ἀιμδα. '. 866.Ἡ. ὡς βοτάνη) ὡς βοτανην 62. καὶ γνωσθήσεται) 

και γνωςὴ ἐξᾶ! 917 91. 228, 300. Οοπιρὶ. ΑἸά. ἡ χεὶρ Κυρίου] 

α Κύριον τος, 302. τοῖς φοξεμένοις αὐτὸν] τοῖς σεδομενοις αὐτὸν 

11Π|, ΧΙΙ, 23, 49. 87, 91), 97: τοῦ, 198, 239, 309. ΟΟἸΏΡ]. ἀϊΐν φμὲ εο- 

ἦμπὶ δπι, ΤΕ Ὴ. Ῥ. 422. 

208. Εὐυΐεῦ. Πεπι. Ενδηξ. Ρ. 305. Ῥιάγηῃ. ἀε Τηπ. Ρ. 145. 

πμπμς Ηϊετοη. 

Εεεε 2) ο- 

τὰ ἅρματα αὐτῷ} το αρμὰ αντε τοῦ... ἀποδδναι 

ἐν ϑυμῷ] ρταπηῖτε. τα 41. α ἐν ϑύμὼ τοὅ. ἐκδίκησιν αὐτῷ] αὶ ἂντε 

43, 26, 41, 40, 87»)919 97: τού, 198, 3οό, 309. Οοπιρὶ. ΑἸά. τὰ ἀρ- 

μώτα αντα (τερεῖϊς.) 1ο9, 392. διαρεῖ αὐτῷ ἴῃ ομᾶγαξξ. τηΐποτε ΑΪεχ. 

καὶ ἀποσκορακισμὸν αὖτῷ α αντε ΧΙ], 26, 41, 49, 86, 87, 91) 97: 

τού, 198, 228, 306, 309. Οὐπιρὶ. δαθεῖ αὐτῷ ἴπ οἴαγ. πηϊποῦα ΑἸεχ. 

εἰ ἱπεγοραίίομοηι Ἠϊεῖοῃ. 

ΧΥ͂Ι. κριϑήσεται) καταναλωσησεται 111. πᾶσα σάρξ] ρῥτα- 

πϊττ. πεσείται 109, 302, 305. ἐααΐοὶ οπιπὶς εαγο Ἐϊοῖοη. 

ΧΥῚΙ. ,.Οἱ ὠγνιζόμενοι] κοῖοι. οργιζομιενοι 144. καὶ καϑα- 

ριφόμενοι) καὶ καδϑαιρομένοι 87) ΟἹ, “28, 390. Οοαρί. ἔσθοντες] 

οἱ ἐσϑιοντες 22) 36, 48, ς1,) 62, 144, 233. ἐσϑιοντες 90, 2305 306. 

καὶ οἱ ἐσϑιοντες τού. κρέας ὕειον] χρεα νειον ΠΠ, (ΧΠ]. ςοττ. κρεας.) 

106. ἴτ, 23. πρεῶ ὑῶν 41, 62. αἰμῶ υἱι8 87). κρεᾶς νιῶν τού. 
Α Ὶ 

3 

και Τῷ βδελύγματα) κατὰ 233. ἀναλωθήσονται] καταναλωθήσον- 

ται ΑΙεχ. 

ΧΥΤΙ. τὰ ἔργα---λογισμὸν αὐτῶν] τὸν λογισμον αὐτῶν και τὰ 

ἐργα αὐτῶν 22, 36, 48, ς1, 62, 90, 144, 233ν 308. τῶ ἔργα καὶ τὲς 

λογισμὲς αὐτῶν ΒαΠ]. Μ. ἴ. τό6ι. καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν] , αυ- 

τῶν 26. εἰ εορίίαλίοπες ΕΟΥΜΠΙ πουὶ Ηϊοτοη. ἔρχομαι συναγαγεῖν) 

ἐπισαμαι καὶ ἀνταποδώσω αντοις, ιδα συναγαγειν ἐρχομιῶι 22) 36, 48, 

, ἘΔ.) 26, 49, τοό, τ98, 239- απ ἀντων σημεῖον 233. 

εἰς τὴν Ἑλλαϑδϑα}) αὶ εἰς Ἑπυζοῦ. 1. οἱἷἴ. 

καὶ ἀπειλήσει] εἰ ἱπάϊρπαῤίϊμν Ἡϊετοη. Ψαϊς.. 

ΧΥ. Ἰδὲ γὰρ Κύριος] κα γὰρ 22, 48, ς1, 62) 90, 93, 144, 333», 

ς1) 62) 00, 144. 233: ῆς, οπο καὶ, 308. ΓΘ Πλ. ἐπι σαμαι “6, 

405, 302, 30. Ρταπηττ. ἐπιράμαι κῶν 41, ΤοΟ. Επυΐεδ. 1. εἰ. ργῶ- 

τοῖττ. ἐπισαμῶι καὶ ἐγὼ 87,91: 97; (228. αἀάϊ:. ροίϊξ ἐπισαμαᾶι, καὶ ἂν- 

ταποδωσω αυτοις) 309. ΟΡ]. Αἰά, ἴΓ. 1.44. ἐπίςαμαι ἔρχομαι 

συναγαγεῖν πη. 1. ἔς, πἷῇ καὶ ἔρχομαι; 5[αν. Μοίᾳ. ἐπίςαμαι 

συναγαγεῖν Ατην. Ἐά.- καὶ ὄψονται]. καν οψομαι 228. 

ΧΙΧ. ἐπ᾽ αὐτῶν σημεῖον] ἐπ᾿ ἀντων σημεῖα 1Π|, (ΧΠ. τρᾶγρ. υἱ ἴῃ 
εξ αὐτῶν σε- 

σωσμένους] ἐπ αὐτῶν σεσωσμένων ϑ]ᾶν. Οὔτορ. εἰς Θαρσὶς] εἰς 

Θαρσεις 22, 36, 48, 49» 51. 8), 90, τού, 100, 144) 302, 406. ΑΙ. 

ΑΙεχ. εκ Θαρσεῖς 23. κα εἰς 91, 97.305. Θαῤσεις (οπυ!ο εἰς) 228, 

2.9. Οοπιρ. καὶ Φὲδ] καὶ ᾧ:9 229, 2οό6,3.ο9ς. καὶ Λϑδ] καὶ 

Δυδ᾿ Χ1Π. τρῦγρ. λ (δἀΐοτ. πιαγρ.) 49. κῶν Λδχ, 233: χα Λεα 239, 

206. καὶ Μοσὺχ!.) και Μοσαχ͵ 41. κα 233: καὶ εἰς Θοδὲλ] κα εἰς 

ΧΙ], 41, 409 87» 91» 97. τοό, το0, 228, 302, 30ζ, 309. Αἴεχ. Ευΐεδ. 

Ι. εἶ. καὶ Βοϑελ 26. καὶ Φοξὲλ Οοτρὶ. εἰ Ἠρδεὶ Ηϊετοη. καὶ 

καὶ εἰς τῶς νήσους] καὶ εἰς 49. 

δὲ οὐκ ἀκηκόασι] αἵ οὐκ ἀκηκοᾶσι 22, 62) 900, 144,)233. αἣ οὐκ ηχΕ- 

σαν 48, ζ1. μου τὸ ὄνομα) τὸ ονομᾶ μου 26, το, 3902. μου τὸ 

ὄνομα, ὅτε ἑωρώκασ!] 62. μου τὴν δόξαν} τὴν δοξαν μου ΧΙ], 426, 

41, 91» 97, τού, το9, 198, 228, 302, 300. ΟΟπλρί. ΑΙεχ. καὶ 

ἀναγῖ. τὴν δόξαν μου] καὶ εὐαγίελιξσί μου τὰ ἔργα Ἑυεῦ. 1. εἶς, 

,κ Θεοῖς. τὴν δόξαν μου] μὲ τὴν δοξαν ΧΤΠ], 26, τοϑ, 306. ΑΙεχ. 

ἐν τοῖς ἔϑνεσι] ροηΐι Παϊῖπι δηῖε ἀνα γίελεσι το0, 302. 

ΧΧ. Καὶ ἄξεσι) καὶ δοξασονσι 26. δῶρον ὅζο. 84 ἢη. ο8Ρ.] 

κ30ς. δῶρον Κυρίῳ] δωρον τω Κυριω 22, 23, 36, 48, 51, ό2, 90, 

109, 144, 233, 302, 308. δωρον Κυριω τῶ Θεὼ 1τοϑ, 439. 3.06. ἐν 

λαμπήναις ἡμιόνων μετὰ σκιαδίων] ἐν λαμπίναις "ἡμιόνων ὀχάμενοι, 

καὶ σκιαδίοις σκεπόμενοι Ὑ Πεοὰ. 1. 872. 

καὶ 49. εἶπε Κύριος] ΡΓαηπῖ. καὶ 41, 87) Ὁ7: 228, 309. ΟΟΙΡΪ. 

ΑΙά. ὡς ἀνενέγχαισα») ὡς ἂν ενεγκαισαν 41, 228, 233, 300. ΟοτΡὶ. 

ὡς ἂν ἐνεγκοιὲν 62, 90, τού, 1449 3098. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] οἱ νιοι του 

Ισραηλ 87, 97. Οοπιρὶ. κα οἱ 90, 144) 308. Ισραπλ τού. τὰς 

ϑυσίας αὐτῶν] ρτεπιῖτε. ἐμοι τό, 36, 48, 62, 90, τού, 1449. 233, 308. 

ΑΙεχ. ἐμοὶ μετὰ ψαλμῶν} κα ἐμοι Χ]], 22, 46, 46, 48, 62, 9ο, τοό, 

1445) 233. 308. Αἰεχ. εμοι μετὰ εὐφροσυνὴς χῶ! μέτῶ ψαλμων 87. 

ῇς, οπ Ὁ καὶ, 91, 979 228) 309. ΑΙά. εἰς τὸν οἶκον Κυρίου] εἰς τὸν 

οἰκον αὐτῶν τοῦ. 

ΧΧΙ. λήψομαι] - ἐμοι ΧΙ], 26, 49, 87. 91: τού, 198, 228, 239; 

409. ΟΟρΙ. -Ἑ μοι οο, 144.-. τ ἐμαυτῷ ΑἸεχ. καὶ Λευίτας} 

Λ 62. 

μετὰ σκιαδίων] ρταεΠΑΪ τ. 

ΧΧΙΙ. Ὃν τρόπον γῶρ] α γὰρ 199» 392. ὁ ἐρανὸς καινὸς} ὃ 

βρᾶνος ὁ καινὸς ξι, 62. καὶ ἡ γὴ καινὴ] καὶ ἡ γῆ ἡ καιη 2. ἃ 

ἐγὼ ποιῶ] ἣν ἐγω ἐποιησα 23: μένει] μένειν 22, 26, 36, 48, 62, 406. 

Οομρὶ. μενεῖ 41,), οἱ, 198) 308. ρεγπιαμενε Ηΐετοθ. ἐνώπιον ἐμ8] 

ς ΦὍ0 ᾿“ . }» “δ "ἢ ε 

καρδία ὑμῶν, χαὶ τὰ ὁςᾶ ὑμῶν ὡς 

20Ο. 

21. 22. 



ΗΣΑΊΙΑ Σ. 

κΕΦ. [ΧΥΙ. 
7 ς “Ὁ Ν .ν.. - Ὁ" ΣΝ Ν 2 Ν Ν ΄ ΕΣ ΄ ε 

23. σπέρμα ὑμῶν, χαὶ τὸ ὄνομα ὑμων. Καὶ ἔςαι μὴν ἐχ μηνὸς, καὶ σάδξατον ἐκ σαξξάτου, ἥξει 

24. πιασα σὰρξ τῇ προσχυνῆσαι ἐνώπιον ἐμᾷ ἐν Ἱερεσαλὴμ, εἶπε Κύριος. Καὶ ἐξελεύσονται καὶ 
» Ὁ “Ὁ “5 9 ΄ ἴω δ δ ΄ Γ᾿ 2 ΄“ ε ᾿ ΄ » " 3 ΄ 

ὄψονται τὰ χωλὰ τῶν ἀγϑρώπων τῶν «Φαραδεδηχότων ἐν ἐμοί: ὁ γὰρ σχώληξ αὐτῶν οὐ τελευτή. 
Ν Ν 2 " 3 ’΄ Ψ»ἤ}͵ 5. ὦ ΄ ζά 

σεῖ, χα! ΤΟ σὺυρ αὕτΤΩν οὔ σξεσϑήσεται, ἴα! ἐσοντᾶι!ι εἰς ορᾶσι» ““ασῆη σᾶρχι. 

ἐνωπίον μὸν 87, 90, ο1, 97» 1οό, 144, 428. Οοτηρὶ. Αἰεχ. λέγει 
Κύριος] εἰπεν Κυριος 23. τὸ σπέρμα ὑμῶν] ὑμῶν τὸ σπερμα 23. 

ΧΧΙΠ. Καὶ ἔςαι μὴν] καὶ ἐςαι μηνα ΧΙ], 22, 26, 36, 48, 49, ς1, 
ό2, 87, 9ο, 91, 07, τοῦ,, 109, 198, 228, 233,) 306, 308, 300. ΑἸεχ. 

καὶ σάξδατον] και σαδξατα ο᾽Ι. ἥξει πᾶσα σὰρξ] ργαπνε. καὶ 
23,41, 9ο, 144. ΟΟΡΙ. τὸ τροσκυνῆσαι!] λα τοῦ 49, 91, 97» 300. 

Οουρὶ. τὰ προσκυνῆσα!--- Ἱερασαλὴμ] ἐνώπιον μου εν Ἱερασαλημν 

προσκυνῆσαι Χ]Π]. ενωπιον ἐμὸν τοῦ προσκυνῆσαι εἰς ἱερεσαλημ 23. 

ἐνωπιον ἐμοῦ τοροσκυνήσαι ἐν ἱερεσαλημ 26, 198. ενωπιον μοὺ τροσ- 

,οςΣ. Τ᾿. 1 

κυνησαι ἐν Ἱερεσαλημ, τού. ΑἸεχ. ἔς, ἥπε ἐν, 306. τῇ τροσκυνῆσαι 
ὃς. δὰ ἤπ. οοπ).} κὶ σάογεί ἐπ εοη ῥεῖα πῖθὸ ἐπ “εγώ αίενι Τορείημσι. 
Ηϊετοθ. ἐνώπιον ἐμ} ἐνωπιον μου 49, ο1, 97. ΟΟπΡ!. ἐν Ἱερου- 
σαλὴμ!]} εἰς Ἱερεσαλημι τιορΡ. εἶπε Κύριος} -ἰ- ὁ Θεος 206. Τ7ιήϊέη. 
Μ. Ρ. 226. 

ΧΧΊΨΝ. ἐν ἐμοί} α ]υἱη. Μ. 1. οἶς, (ΟΕ. Ρ. 434) ὁ γὰρ σχώ- 

ληξ] α γὰρ Τυϊίπ. Μ. Ρ. 434.- οὐ τελευτήσει] οὐ τελευτα 111]. οὐ 
,ὕ Φ . λν 3 [2 . 

τοαύσεται Τυδεη. Μ. 1. εἶ. καὶ ἔσονται] καὶ τρροσκείσεται ΟΥγ71}}.. 

ΑἸεχ. νοὶ. ἱ. ραγί, ;. ῥ. 162. εἰς ὅρασιν] εἰς ἱκᾶνον ὁρᾶν 62. 





ΑΡΡΕΝΔΌΙΧ 
΄ 

- ΟΟΝΊΙΝΕΥ, ἤουΐ ἴῃ ΡΓοΓΡυ5. δ γιβ, ἐγαρηγχθηΐα Ν᾽ εΐδγυμ [ητεγργθίαμῃ, οὰπὶ 80 Π0]115, ἢ αι Οὐαϊουτα 

πἸαγρὶπἰθα8. δἀίογιρία ᾿ἱπνοπίαηῖαγσ. ΗἸ5 δά]εςὶ Ν᾿ αγίαγσυγω 1,εϑομυτα ἐρεοϊπλιπα χυδάδτῃ ἐσ Οοάϊος Β,- 
δ οίμεσα Μοίφυεηϊβ πἤυπι. 31. (ποῖ. 37.) ὡν σοἸ]δεΙοη πὶ ἱπρρεάϊεανίε ο]. Μδίῇῆδι ἴῃ [εὐπιοηῖθυς 
ΑΙ 5] 6 ἐ}15 Ρ6γ ΠΙΥΕΤΙΟΣ ν. Τ. τιῦγοϑ. 

ΟΑΡ. 1. 6. ᾿Απὸ ποδῶν] Σ. Θ. Δα. ἐχνους ΧΙ]. Θ. Σ. απο ἐχνες πσοδὼν 934. ΟΥ. Μοπέβυς. Ηδχαριὶ. ἴῃ ἰος. 

21. ἐκοιμήθη] Σ. ηυλισϑὴ 24. ΗδεΧΑΡΙ. οὐτὰ Οοάϊος ΧΙ]. ηυλίζετο. 
ΟΑΡ. 11. 2. τὸ ὅρος Κυρίου] Θ. Σ. το ορος τῇ οἰκε Κυρια ΧΠΠ. Ρτγοου]άυδιο ἰρίτυγ Ἰαρίμβ οἵδ, ποη Ουγίδγίαβ, 

(εὰ τρίς ᾿Μοπεβυςοηϊαβ, αὶ Οοάίςεπι ζεἰαζαγιπλ τὰ οἰκα Θεὸς ἰερεγε αῇῆγπιαι. ὙἹά, ΝΝοΐδῃι 6)ὰ5 ἴῃ Ἰοο. 

ἐπ᾿ ὥκρου] ἐπ᾿ ἀκρὼν 37. ἐπ᾽ αὐτὸ] επ᾿ αὐτω 37. 43. ἔϑνη πολλὰ] λάοι πολλοῖ 37. 488 ἰεϑῖο οἵδ ΑἸΙογιπὶ 
Ἰπτεγργθίαη), περε Α. Θ. Σ. Οὐ. Ηεχαρὶ. φαῖδυβ δἀπιρυϊαπυγ (οάϊοεβ ΧΙ]. εἴ 93. 
ΟΑΡ. 1Π|. ». σου ἀρχηγός") κ σου 37. 0. ἀνήγγειλαν] Α. Θ. ὁμ.. τ. Ο. Σ. απηγγελαν ΧΙῚ. Οὗ Ηεχαρὶ. 

17. ἀνωκαλύψει Ι͂η ΤΊΔΓΡ, οἱ ὅ. (ΗΠ εχαριὶ. ᾿Αλλ.) ἀποκαλυψζι ΧΙ]. 24. σάκκον] - ταυτὰ σοι ἀντε καλλωπισμδ 

σου ΧΠ. 2 5. Καὶ ὁ υἱός σου δζο.} οἱ Τ᾿ φίχοι ὑποκειμενοι οὐκ ἐκέιντο ἐν τῳ σεντασελιδῳ. οὐ δὲ Ὡριγενὴς εξηγουμενος 

τὅτων ἐμνησθϑη ΧΙ]. 

ΟΑΡ. ΙΝ. 3. ὑπολειῷ,ϑὲν ἐν Σιὼν] καταλειῷϑεν του Ἰσραὴλ ἐν Σίων 37. δ. καὶ ἥξει] Ὁ ΠΣ 837- 

ΟΑΡ. Υ. 14. λοιμοὶ αὐτῆς] Σ. Θ. λοίμοι αὐτῆς καὶ ὃ αγαλλιώμενος ἐν αυτή. 22. Ὁοάεχ ΧΙΠ. βεὶϊ εὐμπα Ηδχαρὶ. 

4. Οὗ λοιμοι τῆς γῆς καὶ ὁ ἀγαλλιώμενος ἐπ᾿ αὐτὴν 93. 

ΟΑΡ. ΨΙΠ. 2. ὃν τρόπον ὅζο.] Α. ὡς σαλευετῶι ξυλα δρυμου εκ πιροσωπτου ἀνεμου ΧΙ]. Ηυϊς Ἰεάτιοη! πὶ Ηεχα- 

ΡΙ15 ργβρίτατ ᾿Αλλ. 4. ἀσϑενείτω] Ἐ μηδὲ φοξηϑεις ([ογῖς φοξηϑης) 37. δ. βελὴν τυονηράν] κατὰ σου λε- 

γόντες 37. 6. Ἰεδαίαν] Ἔ καὶ κακωσωμεν αὐτὴν 37. 13. Καὶ εἶπεν) -- Ησαιως 37. 

ὍΑΡ. ΙΗ. 14. οὐχ ὡς λίϑόυ προσκομ.] Α. Θ. καὶ εἰς λιϑὸν τροσκομματος ΧΙ]. δ᾽ ὡς πέτρας πτώμ.] Α. καὶ 

σις φερεον σκανδωλε᾽ Θ. καὶ εἰς πετρῶς πτωματος ΧΙΤ. ράυ]ο 4] Ποῦ ἴῃ Ηδχαρὶ. 4. ἐξ. 17. Καὶ ἐρεῖ] καὶ ἐρεῖς 37. 

22. οὐκ ἀπορηθήσεται] ουκ ἀποκριθήσεται 37. 

ΟΑΡ. [Χ. 3. Τὸ πλεϊςον] Θ. πληϑὸος. οἱ λοιποι. 5κ ̓ ἐμεγάλυνας. ΧΙ]. ραυ]ο δ] τεσ 'π Ηδχαρ]!5, 4. ς 6. Με- 

γάλης βουλῆς ἄγγελος ὅτε. Θ. ϑαυμαςως βουλευων ισιχυρος, δυνατος, πατὴρ ἀρχων εἰρηγῆς τῶ πληϑύυνειν τῆν παιδειαν. 

ΧΙ. Οὗ ΗἩεχαρῖα. 11. Σιὼν ἐπὶ αὐτὸν ὅζο.7 Σιων καὶ Ἱερασωλημ ἐπ᾽ αὐτὲς καὶ τας ἐχθρες Ισδα διασκεδώσει. 37. 

12. τὸν ᾿Ισραὴλ] τον λαὸν μου 37. 13. ἕως ἐπλήγη δζς.7 εως ἐπληγήσαν, κῶι Κυριον των δυνάμεων οὐκ εζιτησαν. 37. 

15. αὕτη ἡ ἀρχὴ] Οἱ λοιποι. αὐτος κεφαλη ΧΙ]. ἴῃ ἩδεΧΑρ 15 ργαβριίυγ Δ. ἀθ φυο ἤρπο Υ'. Μοπιαυςοηϊ! Ργα- 

᾿Ππλῖη. ἴῃ ΗΘΧαρΙ. ρΡ. 67. 
ΟΑΡ, Χ. 1. πονηρίαν] -- καὶ ἀδικιαν 37. 2. ὡρπάζξ. κρίμα] οἱ Τ'. καὶ «ρπωζοντες κρίματα ΧΙ]. Ἡοχαρία Πά- 

Βεηΐ χρισιν, Οὑτὰ καὶ (ὰ κα. 6. ποιῆσαι] Α. Θ. του ποιῆσαι Χ]],93. Ραυΐανις Μοηϊίαυοσοη. πα ποίησαι ΠΟῊ 

εῆς Αια. Ὑιά. Νοῖ. ἴῃ Ἰος. Ηδχαρία ἴοχι. 11. ρ. τιο8. 24. ἐπάγω] Α. ἀρεῖ. Σ. Θ. ἐπαρεὶ ΧἼ]. Ῥγο Θ. 

Μοπίξαυςοῃ. νΙάετυγ ἰερῆς Ο. ὙΙ4ς Νοῖαπι 6] 'π ἰΙοσ. 426. ὁ Θεὸς] Θ. των δυναμεων ΧΙ. 43. καὶ οἱ 

Δεν ταπεινωϑ΄.] Α. Σ. καὶ οἱ πέρ ταπεινώθησονται Θ. ὁμ. τ. α΄. ΟἿ, Ηδοχαρία τη ἰος. 

ΟΑΡ. ΧΙ. 7. ὡς βῶς Θ. ὁμ. τ. ὅ. ΧΙΠ. Νίοπ οοπίεπίδηδα ρ͵απε τοῖς ἩΘΧΑΡΪ 15, ̓ η 4αϊρὰβ ἤς Ἰερίυτγ: 

Α. Θ. ὡς βουκολιον. 153. ΑὉ Εφραιμ οὐ ζηλωσει ἴῃ! Ἦος ΠΟΠ.. δἀ νος. εν Αὐγυπτω ἴῃ σοι. 16. ὉΓηηΙ8 ρῥγοῖογ- 

πἰ ΟΟαΕχΧ 37. 

ΟΑΡ. ΧΗ. 1. τὸν ϑυμόν σου] -- ἀπ᾽ ἐμου 37. 2. ἐπ᾽ αὐτῷ] Γ καὶ σωθήσομαι δὲ αὐταὶ 37. εἰς σωτηρίαν] σω-- 

τὴῆρ 37’ | ᾿ 
ΟΑΡ. ΧΠ]. 2. φωνὴν αὐτοῖς] οἱ Τ'. μη Φοξοισϑε ΧΙ]. 4,4. πληρώσαι τὸν ϑυμόν μου] τὸν ϑυμον μου παυσαι 37. 

2. εἴ 3. παρακαλεῖτε τῇ χειρὶ ὅζο.] Θ. αφορισατε χειρι. ἢς, ἐξαρατε χειρι εἰσελϑετωσαν ἀνοιγματα εκεσιωζομενων σίων. 

ἐνετειλώμην τοῖς ἡγιώσμενοις μου, και γε ἐκώλεσω δυνώτους μου τω ϑυμὼ μου ὠὡγαυριωμεένους, υπερφανειως μου. Σ. ἐν τῶ 

δοξασμω μου. ΧΙ. ΟἿ, Ηξεχαρὶα ἴῃ ἶοσ. ς. Κύριος δις.] Σ. Κυριος Κυρίος σκευὴ φργὴς ἀυτξ. ΔΙἸτ6Γ 4υδτη 1 

Πεχαρ]ῖβ, 4ᾳ. εξ. οἰκουμένην] - καὶ τους ὡμαρτωλους ἀπολέσαι εξ αὐτῆς 37. 421. ἤχου] Α. φωνων ΧΙ]. [Ιη 

Ηεχαρ]!9 νεγο, Α. τυφωνων. Σ. ὠχειμ. Ο. Θ. ἡχου. 
ΟΑΡ. ΧΙΨΝ. 1. καὶ οὐ χρονιεϊ) Θ. καὶ ἡμεέρῶι αὐτῆς οὐ μή ἐφελκυσϑωσι ΧΙ]. 17. τοὺς ἐν ἐπαγωγη) οἱ Τ΄. 844. 

αὐτὰ. οἱ λοιποί. δεσμιους. ΧΠ. ΟΕ Ηδεχαρὶα. ι9. Νυίΐίᾳφυδπι Α1145 14 ᾿ἱπνβηϊυγ φυοά 84 ἤπετῃ ἢυ}115 Θο01}- 

ΠγΔ15 Δἀαϊς ΤΊ Βοηίυβ : Ομογμοαο υϑρ ἢ ὃ Ὑιάς ϑαδατίεγ. Νοῖ. 'π ἴοο. 30. στωχο δὲ αὐτῷ ὅτο.] ττωχοι δια 

Κυρίου" καὶ τσενητες δὲ ανϑρωποι ἐπ᾿ εἰρηνῆς 37. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὉ ἘΘΑΙΑΜ. 
)} 

ΟΑΡ. ΧΥ. 5. ΣΝ ἊΣ τῆς ἀναδάσεως ὅτε. οτι αναδασεως τῆς Λε εν κλαυϑμω ἀναθησεται ἐν ἀντῶ, τι οδῳ ὡρω- 

. ναειμ' κραυγὴν συντριμμον ἐξανεγερέσιν ΧΙΙ. π0}}108 ἱπιογργεῃϑ ΠΟΠΉΙΠΟ ΡΓΩ
Η͂ΧΟ : Ιεΐιο [ἀπλθῃ Ααυλα εἴς ρυ

- 

ταῖατ. Πογεραᾶῖ νέσο ΑἸ συαπία]απι ἃ Ιεϑίοημς τῷ (Α) εχ οοηὐεέζαγα αἴϊρπαία 'π ΗΕΧΑρΡ]!8, 4. οἴ. 

ΟΑΡ. ΧΥ͂Ι. 8. ὁ ἀπεςωλμένοι] Δ. μ'. «φ᾽ αντῇς ΧΠ. Ἑλάετα ϑυπιπλδο αυοαὰς Δἀίοτιδις 22. Μοηίδυς. 

μος πιοάο: Κὶ Α. Σ. ὡπ᾿ αὑτῆς. 
: 

᾿ 

ΟΑΡ. ΧΙ. 7. μεγάλου οἱ λοιποι. Φοξερου. αἴ, Ηδεχϑρὶ. ἴῃ ἰος. αῦο ἄυρ!εχ εἷϊ τῶν ὁ. Ἰεέϊιο. 

ΟΑΡ. ΧΙΣ. 3. Καὶ ταραχϑήσεται----ἐν αὐτοῖς} , οὐτὰ ἱπίεγπλεά. 37. καὶ ἐπερωτήσουσι ὅζο. δὰ ἤη. Ἄοοπλ.] 

..347. 4. σκληρῶν---σαδαώϑ) στι τώδε λεγει Κύριος ὁ δεσποτῆς ὁ ἁγιος σαδαωϑ. 37- Α νεσγ. 6. δά δη. νεσ. 11- 

ἀείαπε οπλπίᾶ 37: εἰ 1. ΠΖ εἰσι] ῥγιμῖί. τάδε λογει Κυριος 37. γε. 17. εἴ 18. ἀδίμηϊ 37... 18. ἐν τῇ Αἰ- 

᾿γύπτωϊ οἱ Τ'. γ" ΧΙ. 9. καὶ φήλη---χώρῳ Αἰγύπτου νετ. 20.} κα οὐπὶ ἰηϊεγτηθά. 37. 20. διὰ τὸς ϑλιδ. αὖ- 

τὰ ..47.. 21. ϑυσίαςἾ ϑυσίαν καὶ δωρον 37. ᾿ 

ΟΑΡ. ΧΧΙ. 6,7. ὃ ἂν ἴδης ἀνάγειλον. Καὶ εἶδον] Θ. ὃ εν ιδὴ «παγίελει και σψεταὶ. Σ. ὃ ἂν ιδη αναγ]ειλώτω καὶ 

δὲν. ΧΗ. ῥαυ}ο ΑἸϊτοῦ ἰῃ Η Χαρ!!5, 6: ςἴ. 
παῖ, τὰν δ 

ΟΑΡ. ΧΧΙΙ. τ. Α. ὅρωμῶ τισπιρίου (ΠΟ) ΧΙΙ. Ηεχαρῖα μαρεηὶ ἄρμω ἰἀπίμπι, ΟΌΓΩ. ποία ἰδουης. Οἱ 

Μοηίδυς. ἴῃ Ιοσ. 42’ πολέμων] Α. Θ. πολεμῶν. οἱ ὅ. πολεμῳ. Σ. ὁμ. τοις ὁ. ΧΙ]. γιάε Μοπιίδυοοη! Νο- 

ἴᾶτα ἴῃ ἶοο:. ὅ. καὶ ἀναξάται ὅτε. Θ. συν αναδαταις ανϑρωπὼν ἐπτπευσι ΧΙΙ. ιογερδηΐ Ηἰς χυοαὰθ τὰ 

Ηεχαρία, αὐ σογηεΓο οἷ ἴῃ ἰος. 

ΟΑΡ. ΧΧΥῚ. 14. Οἱ δὲ γεκροὶ ὅτε. Α. ὡποϑνησκοντε
ς οὐ μὴ ζησωσιν ραφωϊν. Θ. οἱ νεκροί οὐ μή ζωοποιησωσιν. οἱ 

λοιίποι. ὃμ. τοῖς 4. ΧΙ. Οἵ Ηεχαρίὰ. 41. ἐπὶ τῆς γῆς Καὶ ἀνακαλύψε] Ὑ ἐπισκεψασϑαι τὴν ἀνομίαν τῶν κατ- 

οικῷντων τῶν Ὑὴν κατ αὐτῶν ουτως και ανακώλυψει. 37. τοὺς ἀνηρημένους] 8: ἐπ᾿ αὐτῆς ετι. 37. 

ΓΑΡ. ΧΧΥΊΙΙ. 2. δράκοντα. ΤΊ ἡμέρα ἐκείνη] δρακοντα τή ἡμερο ἐκεινὴ τὸν ἐν τὴ ϑαλασσὴ 37. 9. τὼ δένδρω αὐὖ- 

τῶν, καὶ], 37: 

ΠΑΡ. ΧΧΥΉΙ. 48. Μετὼ ἄρτξ βρωϑ.) ΑΟΣ. Θ. ἐν σκήπΊρω ὥρτε λεπ]ῶ κοπηϑήσεται
 (6) 86. ΟΥ. Μοπιυοοη. 

Νοῖ. δᾶ νος. εἰ ϑοῃϊευίη. ΤΠοίαυτ. δά νους. λεπΊ)οκοπέω. 

ΠΑΡ. ΧΧΙ͂Σ. τ. ᾿Αριὴλ πόλις] οἱ Γ΄. Αριῆλ. ΧΙ]. Σ. Δριηλ Ἀριήλ πολις 86. ἴπ Ηδεχαρ]ιβ Δα νος. Αριηλ ͵ε- 

οἰταγ Α. Σ. λεὼν Θεδ. 8. καὶ βαλῶ ὅτο.] Δ. Θ. καὶ πωρεμθώλω σῴαιραν ἐπι σε 86. 4. ὡς οἱ φωνῶντες ὅζς.] 

Α. ὡς μάγου ἀπὸ τῆς Ὑὴς φωνης σου 86. 8. καὶ ἐξανωφξὰς ὅζο.] Α. Σ. καὶ ἐξυπνισϑη καὶ κενή ἢ Ψυχη αὐτῇ 86. ὁ 

αλῶτος] Α. ὁ οχλος. Θ. τὸ σληϑὸς 86. το. κατανύξεως] Α. καταφορῶς. Θ. καξωσεως. Σ. ἐκξασεως 86. 14. τὸ 

μεταϑναι δζς.Ἶ Σ. πιαραδοξάσωι τον λον τουτον παραδοξασμω και σαραδοξω 86. . 

ΠΑΡ. ΧΧΧ. το. ἀλλὰ ἡμῖν λαλεῖτε ὅτε. Α. Θ. λώλησατε ἡμῖν ολισθηματα (Α. υλισϑημα) ορωματισθητε παρῶλο- 

γισμους 86. 33: πρὸ ἡμέρων ὅζς.] Α. οτι τεταγμενὴ ὥπὸ χϑες Θοφϑ΄. Θ. καὶ γε αὐτή τῶ βασιλει ητοιμασϑὴ εδώϑυνε 

ἐπλάτυνε τὴν τυρῶν αὐτῆς. Σ. τοροητοιμώσωι γάβ ἀπο χϑὲες ὁ Θαῷες αὐτῆς 86. 

ΠΑΡ. ΧΧΧΙ..3. κοπιάσ. οἱ βοη3.} Σ. Θ. ἀσϑενει ὁ βοηϑεῖς 86. ᾿ 

ΠΑΡ. ΧΧΣΙ͂Ι. 5. Καὶ ἀκέτι μὴ εἴπωσι δτο.} Α. και τῶ σκευαφῆ οὐ κληϑήσεται μεγιφαν. Σ. ὅδὲ τω δολιω ρηϑησε- 

τῶι σωτήρ. Θ. καὶ τῇ χρίρι οὐ ρηϑήσετωι ἐπαρσίς. 86. 8. Οἱ δὲ εὐσεθδεῖς ὅζς.] Σ. ἀρχῶν δὲ αρχρντι και βελευετῶι και 

αυτοι ἐπι ἡγεμόνων 86. 17-: καὶ κρατήσει ὅτς.) Α. καὶ δουλειω τῆς δικωιοσυνης ἡσυχμῶ καὶ πεποιϑησις. Σ. καὶ ἢ λω- 

τρειῶ τῆς δικαιοσυνης ἡσυχιῶ καὶ πεποιϑῆσις. Θ. και ἡ δελεια τῆς δικαιοσυνής ἡσυχμῶ κῶὶ ελπις 86. καὶ σεποιϑότες 

Α. Σ. καὶ πεποιϑησεις εως αἰωνος ΜΠ]. ΟΕ Ηξεχαρΐα τπ ἶρο. 19: Ἡ δὲ χάλαζα δο.] Α. Σ. καὶ χαλαζὰ εν τῇ 

καταβάσει τοῦ δουμου καὶ ἐν τὴ τὠπεινῶσει ταπεινωθήσεται ἡ πολις. 86. -“- 

ΟΑΡ. ΧΧΧΠΙΙ. 2. φωνὴν τ φοξξ] Σ. καὶ το Ἕδρ. ὁμ. Δ. οχλου. Θ. πληϑους ΧΙ]1. Ηἴης οοπίϊαϊ τὸ Ἑδρ. 

ποη εἴε Ασυϊΐαπι. Α. οχλου. Θ. πληϑους. Σ. «μων 86. νοΥ. οχλου ργοῆριταγ Α. Θ. ἴῃ Ἡδεχαρ]ῖ5, 4. οἵ 

1 5. ἀνομίαν] Α. Σ. Θ. πλεονεξίαν κι συκοφαντιαν 86. 

ΘΑΡ. ΧΧΧΥ͂. 3. ἰσχύσατε] Α. καρτερωσατε εἰπῶτε τοῖς ὠνοήτοις τῇ καρδία. Σ. κρατυνατε εἴπατε τοις τάχυ κωρδιὰς. 

Θ. κραταιωϑητε. εἰπῶτε τοῖς τῶχυ κωρδιας 86. 4. Παρακωλέσατε) “ἰ και εἰπᾶτε 37. ἰδοὺ ὁ Θεὸς----τὔἥξει] ιδου ὁ Θεὸς 

᾿ς ἡμῶν ζει (ςρεἴογιϑ οὔ ΠΠ5) 37. ὅ. οἱ δὲ διεσπαρμένοι ὅτο.} Α. Σ- Θ. καὶ αφρονες οὐ πλανηϑήσοντωι 86. 1Ο. μετ᾽ 

εὐφροσύνης ἢ 4 και αγωλλιαματος λελυτρωμένοι Κῶὶϊ συνήγμενοι ὕπο Κυριδ 37. ΔΑἀά δη. οοπλ. Δάάιίυγ : διω τατο αγωλ- 

λιασϑε καὶ εὐφρωινεσϑὲ πάντες οἱ κωτοικδντες Σιων, οτι υψωϑη ὁ αγιος τῇ Ἰσραήλ ἐν μέσῳ ὠυτῶν ὁ Θεὸς ὃ υψιςος ὁ ἁγιος 

σαβδαωϑ. 37. 

ΓΑΡ. ΧΧΧΥ͂Ι. 12. ἵνω φάγωσι ὅτε.) Α. Σ. του φωώγειν τῶ αφεδευματα (αφεδρευματα) αὐτῶν καὶ πίεξιν τὸ υδὼρ 

τῶν ποδὼν αὐτῶν 86. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥΊΙ. 6. ος ὠνείδισαν ὅτο.Ἶ Α. Σ. Θ. οὃς ἐδλασφημῆσαν τὰ παιδάρια τε βασιλέως 86. 11. πάσαν 

τὴν γὴν ὅτε. Α. πάσαις ταις γαιῶις του ανωϑεματισῶι αὐταῖς 86. 12. αἱ εἰσιν ὅζε.Ἷ Σ. Θ. καὶ νιξς Ἐδὲμ τοὺς εν 

Θαλασσαρ. 86. 244. τὰ ἔσχατα τῷ Λιβάνου] Α. τὰ ἐκλεκτὰ τῶν. ἐλατων. Σ. τὴν ἐκλογὴν τῶν αρκευΐων. Θ. βραϑεων 

86. μέρους τοῦ δρυμοῦ) Α. του τελευτώιου αὐτὸ. Σ. Θ. τὸ ὠκρδ αὐτῇ εἰς τον δρυμον 'του καρμῆλου 86. Οἵ. Ηέχαρὶα 

ἴῃ ἶος. 427. καὶ ὡς ἄγρωςις Ἰ Σ. καὶ χλωρῶ βοτανη χλοη δωμάτων ἥτις ἡφανησε ({{6) προ τοῦ τελεσῴορηνωι 86. Οἵ. 

Ἡεχαρίδᾶ. 

ΠΑΡ. ΧΧΧΥΉΠ. 8. καὶ ἀνέξη ὅτε.) Σ. εν ὡρολογιῳ Αχαζ και ὑπεφρενψεν ὁ ἡλίος δέκα ὡρῶς δια, τον βωϑμον ὃν 
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κατεζῃ. 84. όοοδθ. ἐν ὡρολαγίω ρΑΓΘΠΙΒΕΙ͂ ᾿πηο]υάϊε Μοηίβαςο. σείεγα οχαῖτιῖ, Οὐκέτι οὐ μὴ ἴδω ὅζςο.7 Α. Θ. 

αὐ αψμομαι ὠμοῦ ἐν γη ζώχτων, Σ. οῳς σψῴνομαι Κυριον 86. ὠκέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον] Α. Σ. Θ. ουκ ἐμόλεψω ανϑρωπον 

ετί μετώ κατοικουντῶν 86. 12. ὡς ἱφὸς ὅζο.] Α. ὡς υῴμενων ([Ογί. υφασμενων) ζωὴν μου ὡπὸ ἀντιου αὐτῆς ἐχτεμνη- 

μαὶ (80). 5. ἐς υφαντορ τῆν ζωιν μεν απὸ καταρῆσμου ἑπεμεν με. Θ. ὧς υφαινων ἡ ων μοῦ ἀπὸ συμφγων αὐτὴ εἶν. 
τερὲν 86. 13. Ἐν τῇ ἡμόρα ὅζο.] Α. Σ. Θ. αφ᾽ ἡμέρας εὡως νυκτὸς ἐπλήρωσεν με 86. 14. Φωνήσω] Α. ορνισω.. Σ. 

τρισω. Θ. φρέϑισῳ 86. ἐξέλιπον γὰρ δζο.] Α. ὡραιωθησαν οἱ οφϑαλμοι μὲ εἰς υψνος Κυριε 86. τ6. Κύριε περὶ αὐ-. 
τῆς ὅχο.} Α. Κυριε ἐπ᾿ αὐτοῖς ζησοντωι καὶ εἰς τάντῶ τά, ἐν αὑτοῖς ζωη τυνευμῶτος σὰ καὶ σωζῷρονεις με. Θ. και ἀνεθαλας 

με καὶ ζωωαεις με 86. 17. Ἑΐλου γὼρ ὅζο.} Θ. ἰδου τερι τῆς εἰρηνὴς μιου τῦρορον ἐμοι πικρον 86. ((Ε, Ηδεχαρὶ. ἴῃ 
Ιαο.) Σ. ὅδε ευδοκησὰς τὴν ψυχὴν μου μὴ διαφϑειρας 86. 10. ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον ὅτς.] Σ. σήμερον τσαρ᾽ υἱοις γνω- 

ρισϑησετῶι περι ἀληϑειῶς σου. Κυριε σωσον με 86. 
ΟΑΡ. ΧΧΧΙ͂Σ. 8. δικαιοσύνη] Α. Σ. Θ. ἀληϑεια 86. 

ΟΑΡ. ΧΙ, 8. ᾿Εξηράνθη ὅζς.] Θ. στε Ὡνευμώ Κυρίου ἐπνευσεν εἰς ὥυτο ἀληϑως" χρρτος ὃ λαος' ἐζηρανϑη. χορτος Τα 
πεαε τὸ ανϑος ΧΙ]. Α. Σ. Θ. καὶ τι τευμα ἐπνευσεν δζ εἰς αὐτὸν ἀλήϑως ἈΚ χορτος ὁ λῴος εξζηρανθὴ ὁ χρρτος ἐξέπεσε τὸ 
ὠνϑος 86. Οὗ. Ηδχαρ]α ἴῃ ρος. 14. Ἢ τρὸς τίνα ὅζο.] Σ. μετώ τινος συνεδελευσατο καὶ συνήντήσεν αὐτὸν κι εδὲ- 

δαξεν αὑτὸν οδὰν κρισεως. Α. Σ. Θ. οδὸν Φρονησεως εγνωρισεν αὐτω 86. .Οἔ Ιπιεγρτεῖδι. Γ,Δὔη. ἴῃ Μοηΐβας. Ηδεχα- 

ΡΙ15. 422. ὁ φήσας ὅζο.] Α. Σ. Θ. ὁ ἐκτείνας ὡς λεῆῆον ερανον 86. 426. πόλλης δόξης ὅζς.] Σ. Θ. σληϑες δυναμεως 

καὶ κρατὲς ἰσχνὸς ἀνὴρ ἕκ ἐνεποδισιϑη. 86. 20. Διδὲς τοῖς πεινῶσιν ἰσχὺν] Σ. καὶ κράτος τοῖς ἀδυνάτοις πληθύνων 86. 

ΟΑΡ. ΧΙ,. 1. ᾿Εγκαινίζεσϑ ε] Α. Θ. κωφευσατε. Σ. σιωπήσατε 86. 4]16Γ ἴῃ ἩδΧΑρ]15, 4. οί. τότε κρίσιν 

ΩΡ 

ἀναγγειλ.} Α. Σ. Θ. εἰς κρισὶν εγγίσωμὲν 86. 10. Θήσω εἰς τὴν ὅζο.} Α. κὰ ϑησὼ εν ομαλη, κα ἐλάτὴν ϑαδααρ κι καὶ 

ϑαασερ ομου. Σ. ϑήσω εν τή αδατω κυπάρισσον ἃ: τττελαίᾶν κὶ τῦυζον ἐπι το αὐτο. Θ. ϑήσω ἐν τή ἀράδα βραϑυδααρ 

κω! ϑφασερ αμω 86. ΟΥ, Ηεχαρΐα 'π ἰος. 21. ἤγγισαν αἱ βουλαὶ ὑμῶν] Α. Θ. ἐγγίσατε τὴν δικασιῶν μι Σ. 

προσαγώγετε τὴν Χρισιν ὑμῶν 86. Ὀιογεραηε ἴῃ αυϊδυί4. Ηδεχαρϊα, 4. οἷ 

ΟΑΡ. ΧΙ]. 14. ᾿Εσιώπησω] -ἰ ἀπ᾿ αἰωνος 37. ἐκεήσω] ἐκῷανω καὶ ἐκξήσω 37. 16. ποιήσω ὅζς.7 ὦ ποιήσω 

ἄυτοις κῶϊ οὐκ εγκατώλεγψω φυτϑς λέγει Ἰζυριος 37. 

ΟΑΡ. ΧΙΠΠ. 24. ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου ὅζο.] Α. Σ. Θ. ἴῃ τεχία καὶ ἐν τάις αδικίωις σέ προεξὴς μδ ((ΟΥΓ. προ- 

ἐφξήν. σου)» ἰῇ ΤηΔΓΡ. Α. Σ. ἐκοπώσας με. Θ. ἐκκοπὸον μὲ ἐποιῆσας ΧΠ;. (ΟΕ, Ηεχαρία, εἰ ργαίεγεπι Μοπίβυοο- 
η11 Νοίδῃν ἴῃ Ἰορ. ἄς ἢ 

ΟΑΡ. ΧΕΙ͂Ν. 11. Καὶ πάντες ὅζο.] δου πάντες οἱ κοινωνᾶντες αὑτὸ αἰσϑησοντῶι 86. πε ποηπλίης [πίεγρτγεί!5. 

ϑεα οδάδηι ἔεγε μαδεηΐυγ, ργῆχο Θ. (Ρ κ, πη Οοάϊος ΧἼ]]. ραγίτεγ δίφυς ἴῃ Ηδχαρ]!5, 4. οἵ. 
ΠΑΡ. ΧΙΥΊΠΠΙ. 21. Καὶ ἐὰν διψήσωσι δζς.7 Αλλ. οὐκ εἰασεν αὐτὸν διψψησωι δὲ᾽ ἐρήμου φγων αὐτὸν 86. 22. Οὐκ 

ἐς, χαίρειν ὅζο.] οἱ Τ᾽. οὐκ ες ν  εἰβηνη εἶπε Κύριος τοις ἀσεξεσν ΧΙἼΙ. 

ΟΑΡ. ΧΙΙ͂Χ. 24. καὶ ἐὼν αἰχμιωλωτεύση ὅτε. Α. Θ. και εἰ φιχμωλωτιζῶν δικαιον τὴ έθησραι Χ]]. ρά0]1Ὸ 

4]1τεγ τῇ Ἡδχαρὶ!5, ἃ. οἵ. 

ΟΑΡ. ΠΙ. 3. καὶ τὰ ἔρημω ὅδζο.] Σ. καὶ τὴν ἀδατον αὐτῆς ὡς πώράδεισον 86ὅ.Ὑ ὡς παράδεισον δζο.} Α. ι ὡς τρυ- 

Φερων, κώι ομώλην αὑτὴ ὡς κῆπον. Θ. ὡς κήπον τρυῷης καὶ τὴν ἀραδω αὐτῆς ὡς κήπον. 86. 9. ὡς ἐν ἀρχῇ ὅτο.] Σ. 

κατῶ τὰς ἡμεέρῴς ἐμπροσϑεν γένεας ὠιωγων. 86. το. Οὐ σὺ εἶ ὅζςο.] Θ. καὶ ἡ λατομήσασα πλάτος διαλυσασα δρώκοντα 

οὐ συ εἶ ΧΠΠ. Α. δχ: συ εἶ ὁ λωτομῆσως ορμῆμω ὡς δινοποιησας κῆτος. Σ. οὐ συ εἶ ἡ λατομησασῶ ὡλαζώνειαν τραυματι- 

σῶσα δράκοντα. Θ. οὐ συ εἶ ἡ λατομησασα πλατος διαλυσασα δρακοντα 86. ΟΕ, Ηεχαρία, υδὶ τε Αλλ. Ἰεέξῖο ἐοτίδη᾽ 

ΘΥΠΊΓΏΔΟὮΙ οἵξ, υἱοθηααε ἃ (οάϊοε ποίετο ἀϊΠσγερεῖ. 20, ἐπ᾽ ὥκρου στιάσης ἐξόδου] Α. Σ. εν κεφαλὴ παντῶν τῶν 
ἐξωτατων ὠμῷοδων 86. .22. ὁ κρίνων ὅζο.] Α. δικασεται λώω αὖτε. Σ. ὑπερμαχῆσει ὑπὲρ τῇ λωξ αὐτὸ 86. Ὠεεῖϊ 

Αφυ!]α ἰδέϊιο, Ογϊηιπδοπι Πλΐπὰ5 ἀοοιγαῖε ἀείοτ δίτυν ἴῃ Ηδχαρ!!5, 4. οἵ. 
ΟΑΡ. 111].. τ. τὴν δόξων σου] Α. τὰ ἐμιάτιω τῆς αὐξήσεως σου. Σ. Θ. τὰ ἱματια τῆς δοζης σου 86. 4. καὶ εἰς ᾿Ασ- 

συρίους ὅζς.Ἶ Σ. καὶ Ασουρ ἕνεκεν δδενος ἐσυκοῷαντησεν αὑτον. 86ὅ. ς. ϑαυμάᾷξετε ὅχο.] Α. Σ. οἱ ἐξεσιαζοντες αὐτὸ 

τπαρανομουσιν. Θ. οἱ ἀρχοντες αὐτὰ ολολυζουσιν 86. 

ΟΑΡ, 1.11]. 3. ἐν πληγὴ ὧν ὅζς.] Α. ἀλγηδόνων καὶ γνωσϑον (Πο) ἀρρωςιαν. Σ. ἐπίπονος κι γνωςος νοσω. Θ. ὠλγῆ- 

δόνων καὶ γνωςος μαλώκιω 86. ἀϊνεγίς δάπηοάιϊιπι αὸ ΗΘΧΑρ]15, τι (δα πεη8 εξεδενωμεος τοῖς Λοιποῖς ΔαΙΟΓΙΡαηΐ, 

αυάγην!β ἴῃ Οοάϊος ποῖγο Ααυ12 ες ἀϊσαῖαγ. το. καϑαρίσαι αὐτὸν ὅζο.] Σ. ἐλεησαι αὑτὸν εν τω τραυματισμω 

86. ὄψεται Α. Σ. Θ. αψεται ἐμπλησϑησετῶι ἐν τὴ γνωσει αὐτῇ 86. 

ΟΑΡ. ΠΙΝ. 8. ἀπὸ τοῦ ὕδωτος ὅζε.] Α. ὡς αἱ ἡμέραι ὁ ὅζο. 86. Ηδης Ἰεδιοπεηι, (δα οὐπὶ νατγιεῖαῖα 4114018, 

Δαίοτιθυης Ηδεχαρὶα τῷ Σ. υἱ Θ[14Π| δέω κατα τὰς ἡμερᾶς ὅζε. τῳ Θ. οἂἱϊ ἴῃ Οοάϊος ποῖγο ργαῆριυγ 

Σ. Θ. 

ΟΑΡ. 100. τ. Οἱ διψῶντες] Σ. Θ. κ'ὶ ψαν οἱ διψωντες Χ]1. 7. ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀφήσει] Α.᾿οτι πληϑυνέῖΐ του ιασα- 
σϑαι πολὺς γαρ εςὶν ἀφιεναι 86. 11. εὐοδώσω] Α. κατευϑυνη. Σ. κατορίωσει ὁσῶ ὠπεφειλα αὐτὸν δό. 

ΟΑΡ, ΠΥῚ. το. ἴδετε ὅτι ὅζε.Ἶ Σ. ταντες εἰς τήν οδὸν αὐτῶν εἐξετρώπησαν ({1ὸ νεΓ. 11. 84 νοῦ. πάντες ταῖς οδοιςῚ) 

86. 11. κατὰ τὸ ἑαυτξ] Α. Σ. Θ. εἰς τὴν πλεονεξίαν ὠὐτδ.. 86. 

ΟΑΡΟΊΤ ΓΙ. 1. καὶ ἄνδρες δίκαιοι ὅζο.] Σ. Θ. και ανδρες τῇ λῶδ συνάγονται ταρῶ τὸ μή ὑπάρχειν συνοντῶ ἐμιπτβο- 

σϑεν γὰρ τῆς κακίας συνώγεται ὁ δίκαιος. εἰσελθέτω εἰρηνή ἀνωπαυσασθωσαν ἐπι τς κοιτᾶς αὐτῶν ὁ πορευόμενος ἀντικβυς 

νου ΙΝ. Κκ 
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αυτῷ 86. [,εϑῖο τῷ Α. ᾿ὰ δοάειῃ Οοάϊοα ποη ομηηίπο "“ἀΠΠπ}1}15 οἵδ, {ε4 να]46 σογγυρίά. ᾿ δ. ὑπὸ δένδρα δα-. 

σέα] Α. Σ.Θ. ὑποκάτω πάντος ξυλου εὐϑώλους 86. - 8. ὅτι: ἐὰν ἀπ᾽ ἐμᾷ ἀποςῆς] Α. Σ. Θ. στ’ π᾿ ἐμαὶ ἁπωκισϑης 

. καὶ αἀνεξης 86. . ᾿ : ποσεις 
ΠΑΡ. 1.ὕἼΊΠ. ς- νηφείαν 11. Θ. Σ. "444. καὶ ἡμεραν ΧἼ].. 93. ΟΥ. Μοπίδυςοηιϊ! Νοίδμῃ ἴῃ ἰος. υδὶ Εάι-- 

εἰοηΐς οπι. Ἰεοπεπι ράγαγα δοοιγαῖε γερτιδίδηϊαγε νἹἀείατ. 6. λύε πώντα ὅζο.] Α. διαλυε ςρωγίαλιας ἀσε- 

δριας" διωλυε δέσμες εκ αὐσεκλεισεως ([6). Θ.. λυε φραγγωλιας ἀσεδειας διαλυε συνδεσμους κλοιου 86. 

ΟΑΡ. [1Χ. τ. Μὴ οὐκ ἰσχύεῆ Α. Σ. ἰδου ουκ εἐκολοξωϑη. Θ. ἡσϑένησεν 86. 8. διεσρωμμέναι) Α. ἐσκαμξωϑη- 

σαν. Σ. εἐσκολιωϑησαν αὑτοῖς πᾶς ὁ πάτων αὐτὴν οὐκ᾿ εγνω εἰρήνην 86. 0. ὑπομειν. αὐτῶν Φῶς ὅχε.} Σ. τροσκοψγωμεν 

δι τὴς «ορασίώ ὡς “ἐν σκοτῶ εν ᾿αφανισμω 86. ᾿ΟΥ,. Ηεχαρὶά ἴῃ οσ. 15. καὶ ἡ ἀλήϑεια ἤρται] Α. καὶ ἐγένετο ἡ ὠληϑεια 

᾿ ' λανϑανουσώ κ͵ὶ αφιφώμενος πὸ κάκου λαφυρξμενος. Σ. καὶ ἐγένετο ἡ αληϑεια εἐπιλειῆδσα καὶ ὁ ἐχκλινων πὸ κάκου 

| τοολιορκόμενος. Θ. καὶ ἐγένετο ἀληϑειῶ υπερορωμενὴ καὶ ὁ ἐκκλίνων ἀπὸ κώκξ σκυλάεται 86. 17. καὶ περιεδώλετο ὅζε. 

᾿ αἃ ἤη. οοηι. 18.] Α. και ἐνεδυσατο ἱμάτιον ἐκδικίως ἐνδυειν. καὶ ὠνεδολεσατο (Ις) ὡς ἐνδυμα ζηλον ὡς ἐπι «μοιδιως 

ος (Π0) ὡς ἐπι ἀποδώσει χολου τοῖς ϑλιξεσιν ἀὡμοιξην τοῖς ἐχϑροις αὐτὰ τῶις νήσοις ὠὡμοιδῆν ἀπολυσειν. Σ. και ἐνεδυσώτο 

ἐματιῶ" ἐεκδικησεως" ἐνδυμὰ και. παεριεδώλετο ὡς ταεριξολώιον ὅιλον. ὡς περι ὠνταποδωσιν. ὡς ἐπὶ τὸ ἀποτισαι ϑυμον τοις 

ϑλιδουσιν αὐτὸν τοῖς ἐχϑροις αὐτῇ ὠντώποδωμα τῶις νήσοις ἀντώποδωμα ἀποτίσει. Θ. καὶ ἐπεδυσατο ἐκδικίας ενδυμα 

σεριεδάλετο ὡς ἐπιδυταν (ἢ!) ᾧιλον. ὡς ἐπ᾿ ἀντωποδόσεων καϑὼς ἐπώποτισαι ϑυμον τοῖς ἐναντίοις αὐτξ ἀνταποδωμα τοις 

ἐχϑροις ταῖς νήσοις ὠποδωμα ποτισει. 86. 10. βίαιος] Α. φένοι ([Οτί. φενον) τνευμώ συνσήμον εν αυτω. Σ. ϑλιξων 

τνευμώ ἐπάγει" (Π 6). Θ. τολιορκίιτὴς τνευμώ εσημειωθὴ εν αὐυτω 86. (ἔ. Ηεχαρ!]. εἰ Μοπίβιυς. Νοῖ. ἴῃ ἴος. 

21. καὶ ἐκ τῷ ςόματος ὅζο. ] Α. Σ. Θ. Ο. αὶ καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματος του σπερματος σου 86, 

ΟΑΡ. ΧΙ. 3. κατὰ φολὴν δόξης ὅζς.1 Α. ἀνωθδολαίον υμνήσεως ἀντί πνευματης ἀμάρτυρξ. Σ. τοεριδολαίον υμνησεως 
ἄντι πγευμάτος ἀμαυρξ.- Θ. τοεριδολαιον καυχήματος ἀντι ωνευματος ἁμαυρα 86. 4. ἐξηρημωμένας το. Σ. αφα- 

νισμᾶς ἀρχαίων ὠνεγερέσιν 86. 10. ὡς νυμφίῳ ὅζε.] Σ. ἡμῴιεσε μὲ ὠσπερ νυμῷιον κεκοσμήμενον ςεῷανω καὶ ὡς γυμ- 

Φην κοσμεμενὴν τοις σκευοις (ἢ!) αὐτῆς. 86. ΡΙεπιαβ τη Ηδχαρ!δ, α. ςοἢ. β 

ΟΑΡ, {ΧΧ]]1..το. ὁδοποιήσατε) Σ. Θ. αποσκευάσατε ". τήν οδὸν 86. Θ. σκευάσατε τὴν οδὸν 93: 40 εἰ Ιεξϊο 

Ζυοηὰς Οὐάϊοι9 ΧἼ]. δὲ ἤπε ποηλῖης [πηΐεγργεῖ5. Οὗ. ΗςΧϑρὶ. ἴῃ ἰοο. σύσσημον] συσσεισιμον 37. 

ὍΑΡ, {Χ1]1Π]|. 3. Πλήρης καταπεπατημένης! ὥληρδς πεπαωτὴμενης λῆνον ἐπώτησώ μονωτῶτος 37. Α νος. κατεπά- 

τησα αὐτὲς υἱαις Δ4 ἢη. νετ. 6. ἀδίμηϊ ογληΐα ἴῃ (οάϊοε 37. καὶ κατήγωγον δζς.] Θ. Σ. και-ερρωντισϑὴ τω 
κατανικήματι αὐτῶν τὰ ἐματίὼ μδ καὶ παντώ τῶ ἐνδυμώτω μὲ ἐμολυνω 93. τὸ αἷμα αὐτῶν] Σ. το επινικίον αυτων. Θ. 

τὸ τροπαίον ὠὐυτῶν ἐπὶ τῷ ἐματιω μὲ 86. ἴη ρ]εγαας συγ οάϊος 93. σοπίεπίυπε Ηεχαρία, 4. ες. 6. τὸ 
αἷμα αὐτῶν] Α. Σ. Θ. τὸ νικος 86. . 7. τὰς ἀρετὰς Κυρίξ}] Ἐ ἀναμνήσω, τὴν αἰνεσὶν Κυριξ 37. 0. οὐ πρέσδυς δζς.ἢ 

Θ. ὁ πολιορκητῆς καὶ ὁ ἀγγέλος τῇ προσωπϑ αὐτῷ ἐσωσεν αὑτοὺς 86. 11. ὁ ἀναδιξάσας ὅζςο.] Α. αναζιδασας αὐτοὺς 

συν γομευσι. Σ. ἀνωγώγων αὐτὲς εκ τῆς ϑαλασσης. Θ. αναξζιδασας πὸ τῆς ϑαλαάσσης 86. 

ΟΑΡ. ΕΧΙΝ. 2. Ὡς κηρὸς ὅζο.] Θ. ἐσωλευϑησαν ὡς εἰς καυσιν πυρὸς. ἐτακησαν υδατω. «ἐξεκαυσας πυρ 86. 

5. καὶ ἡμεῖς ἡμάρτομεν] Σ. ὠμαρτοντων ἡμῶν εν αὐτοις εἰς αἰωνα καὶ σωϑήσομεϑα 86. ὡς ῥάκος ἀποκαϑ.7 Α. ὡς ἐμα- 
τιον μαρτυρίων. Σ. ὡς ἱμάτιον κυήσεως. Θ. ὡς ἐματιον γεόδειμ 86. 

ΟΑΡ. ΧΝ. 13. ἐπὶ ταῖς πλίνϑοις] Α. Σ. οἱ καϑημενοι εν τάφοις καὶ εν τοῖς διατετηρημενοις αυλιζμενοι 86. 20. ὁ 
δὲ ἀποθνήσκων ὅζο. Δ ἔῃ. σοηλ.}, 37. 424. Τί ἐς] Ἔ λέγει Κυριος παντοκράτωρ 37. 

ΟΑΡ. ΕΧΥῚ. ς. ἐπατε ἀδελφοὶ ὅχς.7 Α. Σ. Θ. εἶπαν οἱ αϑελῷοι ἡμων οἱ μισέντες ἡμᾶς οἱ φποδαλλομενοι ὑμᾶς δια 
τὸ ὀνομιῶ μου. δοξασϑητω καὶ σψομεϑα τὴν δοξαν και εὐφροσυνην. 86., 9. ἐγὼ δὲ ἔδωκα ὅζς.] Α. μητι ἐγω προσδοκίαν 
δωσω καὶ ἐκ ἐκτοκευσω. Σ. μῆτι ἐγὼ ὁ καϑιζῶν ἐπι το τεκεῖν κι ὅκ ἐκτοκευσω 86. Ὠεεῖ Ασυ!ΐα ἰεᾶτο τη Ηεχα- 
ΡΙ15, 4. οἵ. 12. ἐπ᾽ ὥμων ὅζς.] Α. Σ. Θ. καὶ ϑηλάσετε ἐπι πλευρων βασαχϑησεσϑε 86. 

᾿ΟΟΒΚΕΒΕΘΕΝΘΑ. 

ΟΘἈᾺΡΟΊΧ. ὁ. ἴπ πιᾶγρ. ρτὸ ἐξεσιαςης |. ἐξεσιαςης 
ΓΑΡ. ΧΧΧ. 23. ἴῃ τηλῦσ. ΡΓῸ τχήνη 1. κτήνη 
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᾿ ὸ ΠΣ Β. αἸΠΠπιυΐατε τὴς ταιξεῃῖ: οἰορ!! Ἐπιδημεῖ. Οὐδηταθ. (υ]επιυπη ἴο. ἴῃ {τὶς (ὐοάϊοιπ), φυογαπη ἀδῖῃγ Νουα ἴθ Ῥγαῖ. δὰ 1 1δγ. ᾿ 
ἈΠΠΟΙΚΕΉΒΕΕΙΣ Ἀοχηδη. ΠυπΊεγαῖ. [Χ. (φαυῖρρε υΐ Ὁπεία!ῖς εἴξ,) ἀεποίαγε ορουτΠῖε, πὸπ ἤρυτῖς Αγαρῖς. 294. φυοπιοάο 8 τὴς ἔβέξιιπι νἱάες;. εγ- 

ΤΌΓΕ [ἀΠΊΕΏ, 60 πηᾶρῇς ἑοτίδη ἱρῃοίςεηαο, 4υοά εἰ (οαΐςες χυοίάαπη αἰϊος ΤΠποία]ες ΔηΪπηλ ἀν εγτοεῖπι' [8}1} ἸΝοϊδϊοηϊς ἀϊνεγῆϊαις ἴῃ Ηοἰπιεπὶ, (διαϊορο 
μιαυα Ἰηβρηίῖοθ; ν. ς. (οάϊςε5 23, 27, 188, 190. Αἴφαΐ τὰ τηεπάσπι πος τηθυτὶ ἴῃ εςεηῇοης ΟΟαϊ Ὸ ΠῚ ἱρίε ςοιτίραβ, ογο, ἤρυτ!ϑ 294. σδίδτηο 
Δ0}}οἴθη5 {ἸτεΓᾺ5. ΠυἸογα]. ΧΟ. ἢος Ἰηοάο ἜΣᾺ 

204. 



ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΑὉἡ ΕΒΘΑΙΑΜ ΑΙ,ΤΈΒΑ. 

(ΟΟΙΙΑΤΙΟ Οοἀϊεὶς ΟΒιῆδηὶ ΠΙ. (Ηοἰπιοῦ 88.) οὐπὶ Εάϊίοπα Κοπιαπα δὰ 1ἰδγ. Εῷα. Ναίΐδηδυπι 
εἰῖ Γιβἄϊίομεβ 688, αυϊδιι8 οαπὶ (οάϊος ΟἸιῆδηο ἢ. (Ηοϊπιεῖ, 87.) σοπίεπειϊ, ἤθοποη ΄συδ ὴῇ Μοηίίλυςο. 
ΗεχΔρ]15 ἱπνθηϊαηζιγ, 6Π6 ογηλδϑ. 

ΟΑΡ. 1. 23. ὁ λαος ῥμοῦ: 15. τας χειρῶς ὑμων. 25. ἀπὸ σοῦ] --ἰ και σαντὰς ὑπερηφανες ταπενώσω. 27. ἡ 
αἰχμαλ. αὐτῆς] -᾿ καὶ καὶ ἡ ἀποςροφη αὐτῆς. καὶ μετ᾽ ἐλεημ.} , και. 31. σπινθῆρες] -᾿ τύυρος. ᾿ 

ΟΑΡ, Π. 1. τῆς Ἱερουσαλήμ. 2. ἐμφανὲς ὅζο. Α. Σ. ἐτοιμον ἐξῶς τω ορες Κυριε. Οἵ. ΗεχαραΑ. ἔθνη----ἔθνη. 
πολλὰ ΨΕΙ. 3.} εϑνη τολλα. 43. ὅρος] Α. Σ. Θ. ομοιως. 4. οὐ ληψεται γ, ετι. 5. σὺ ὁ οἰκος. κι πορευϑωμέν. 
6. εἴ 7. γαρ οταϊἤιη. 7. αὐτῶν ἑππῶν. 14. πᾶν ορος ἢπε υψηλον. 10. εἰς τὰς τρωγλ. τῆς γῆς ἀείαηί. 

ΟΑΡ. 1. 18. και τους δ δες Ὕ καὶ Ὑ τὸν κοσμον αὑτῶν καὶ τῶ ἐμ γ' πλοκίω (6) καὶ τοὺς μηνισκους καὶ τὸ 
καϑεμα κώ! τον Χοσμον. . χρυσίω. 24. τὸ χρυσιδ ἀδεῖ. 42ς. εν μαχαίρᾳ. 26. και Δηΐα καταλεῷϑ. ἀεοῖ. 

ΟΑΡ. ΙΝ. τ. δας 2. ἐν τή ἡμέρω ἐκογῆ. δ. ὡς κῶπνε καὶ ἃς ὡς ῴωτος καὶ σάση] και ἀεεῆ. 
ΟΑΡ. Υ. 3. κριν. δὴ εν ἐμοι. δ. ἈΚ γυν ὃν ἀνωγἴελω ἔγω ὑμῖν τι ποιήσω. 7. Ἰσραὴλ “ν΄ εσὶν, κῶι. 16. εν κρίσει. 

18. τὰς ἀνομίας) τας ἁμαρτίας. 109. ἐλθέτω. 24. τον γομον Κυρίου σαδαωϑ᾽ ποίοιν. 2. ἔπι πάσι τουτοῖς, Α. ἡ 
χεῖρ ἄὐτε. 48. τόξα αὐτῶν) ἀφείξς αὐτων. 209. Ὀργιῶσιν)] Αλλ. ορμῶωσιν. 

ΟΑΡ. ΜΙ. 3. ἐκεκρώγον. 6. χειρί αὐτῇ. 12. κατωλειῷϑεντες. 13. τῆς ϑήκης αὐτῆς] τῆς ἀεεἴξ. ροΙξ αὐτῆς 

Θ. σπερμώ ἁγιον το τληρωμώ αὐτῆς. Οἵ. ΗδεχΑρία. 

ΟΑΡ, ΜΙ]. ᾿. ΡῬασειμ. ὅδ. πονηρῶν περὶ σου λέγοντες. 6. βασιλ. αὐτοῖς. 13. Α. μῆτι ολίγον ὠπομοχίλουν κ. 

τ᾿ λ. Οὗ Ηεχαρῖα. 14. Κύριος αὐτὸς] αὐτὸς ἀεεἴξ. 15. ἐκλεξεται το ἀγαθὸν. 16. τε ἐκλεξεσϑαι. 18. αἱ κυρι- 

εὐσασι (αἴ ν]ἀδίιΓ) μέρες. 20. τῶν τῦοδὼν κκ ετὶ καὶ τὸν. 22. στὶ βϑτυρον. 24. Μετὰ βέλες καὶ τοξ.] Α. εν βελει 
καὶ ἐν τοζω. Οἔ, Ἠεχαρίά. 25. αροτριαϑησετωι καὶ οὖ----εἰς κατωπατήμα. ᾿ 

ΟΑΡ. ΝΠ. γ. τασαν τὴν δοξαν. το. ἐν ὑμῖν] ἀδεἴζ εν. 12. Φοδον αὐτων. 13. Κυριον δυνωμέων. 14: συναν- 

τήσεσϑε ἀὐτωὼ. 17. μενῶ καὶ ὑπομενῶ τὸν Θεὸν. 10. οὐκ εϑγος ὥρος. αὐτῷ (ΟΥΑΙ ΠΟ Θεον) εκζητῶσι. 21. καὶ ανα- 
ὄλεψτε. 

ΟΑΡ. ΙΧ. 4. διεσκεδασεν Κυριος. 6. Θ. ϑαυμαςος βελευων, ἰσίχυρος, δυνατος πατὴρ ἀρχῶν εἰρήνης τω πληϑύνειν τὴν 

παιδεωαν. ΟΥ. ἩεχαρῖΔ. 7. ἐπὶ τὸν ϑέρονον αὐτῇ καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν. Ζ1. ὁ ϑυμὸος αὐτϑ---- χεὶρ αὐτξ. 

ΟΑΡ. Χ. 2. καὶ «ρπαζόντες κριμα----εἰς ἀρπαγῆν. κρίμα] Αλλ. χρήματα. 3. ϑλιᾷις ὑμῶν. δ. καὶ οργὴς εςὶν. 

6. κονιορτὸν οων. 10. ἕτως κῶι πάσας τας πόλεις. 11. ὡς ὃν τρόπον γαρ ἐποιήσω. 12. καὶ ἐπι Ἱερεσώλημ ἐπάξει 
ἐπι. 13. ἰσχνι τῆς χειρὸς μου---συνεσεως μου. 15. ὡς “, αὐτῶς εν τις. 10. παῖς γράψει. Σ. παίδιον μέκρον 

γρώψει. ΟΕ. Ἡεχαρῖα. 20. τροσϑησεται----διασωθέντες. 23. τοιήσει Κυρίος Κυριος δυνάμεων. 24. πατάξει σε 
Ασσυριος. 26. πληγὴν τὴν ἐκ κρισεως Μαδιαμ. 428. εἰς Μαγων υαΐ νἱάείιτ. 30. ϑυγατερ Γαλλ. συγη ἰεξϊ. τηᾶγ- 
σιηαῖ! Ομ Π. αὶ ἴῃ τεχία ἢαθεῖ σολις Γαλλ. 

ΟΑΡ. ΧΙ. 3. Κυρίος ἐμπλησει----ο Κυριε, 6. Καὶ τοτὲ συμξοσκ. 8. ἐπι τρωγλὴν ἐκγόνων. 11. ὅιλωσαι και 

ᾧπησαι το καταλειῷϑ εν----ῶποὸ Ασσυρίων. 12. καὶ ὠρεί τὸ τὸ φαυρδ σήμειον. 16. ἐκ τῆς Αιγυπτξ. 

ΟΑΡ. ΧΙ]. 1. τον ϑυμὸον σου ὠπ᾿ ἐμξ. 2. επ᾿ αὐτῷ καὶ σωθήσομαι ἐν αὐτω καὶ οὐὄ. 6. ταντες οἱ κατοικᾶντες. 

ΟΑΡ. ΧΙ]. τ. κατα Βαδυλωνος ἀείαῃϊ. 2. φωνὴν εαυτοις, μή Φοξεισϑε. 3. καὶ ἐγω σαρωκώλω αυτξδς, ἡγ:- 

ἄσμενοι εἰσι, καὶ ἄγω αὐτὸς. χαίροντες Σ. χαίρονται τὴ υδρεε μδ. Αλλ. τῆς υπερηφανειας με. ΟἹ. Ηεχαρία. 4. εϑ- 

γῶν ἔπι τῶν ὀρέων πολλων. . Κύριος ὅζο.7 Σ. Κυριος Κυριος σκευὴ οργὴς αὐτΕ. 66. ολολυξατε. 8. συμφοράσουσιν] 

οἱ Τ΄. αδικησουσιν, ἔοτί. ΡτῸ ὠδινησουσιν ἴῃ ΗΘΧΑΡ]15, 4. σ[. 09. εἰς ἐρῆμον. 10. τὸ ῴως κ᾿ αὐτῶν οὐ δωσεσι. 14. καὶ 

οὐκ ἔξαι ὁ συνώγων ὅτε.) Α. καὶ δκ εςὶν λυριζων ὅτε. ΟΥ, ἩεχαρίΔ. 17. χρυσίων χρείαν. 20. εἰς αὐτὴν Αρωδες δ8'δὲ 
ποιμένες ἃ μή. 21. ἤχ5} Α. ᾧωνων. ᾿ 

ΟΑΡ. ΧΙΝ. 1. καὶ οὐ χρονιεῖ!) Θ. “ και αἱ ἡμερῶι αὐτῶν οὐ μη εφελχυσθωσιν. 3. Κυριος ὁ Θεὸς. 4. κῶὶ ἐρεις 

ἐν τή ἡμερῶ ἐκεινή πὼς “ ἀνώπεπαυται. 0. συνηγέρϑ'. σοι δος. Α. Σ. Θ. εξηγερ. ἐν σοι ρομῷαιω ([οτί. ῥτοὸ ραφαειμ). 
Οὗ, Ηεχαρὶα. το. εν ἡμῖν κατελογ. ἤῃε δὲ. 11. καλυμμα. Αλλ. καταλειμῶ σου. 13. διαξησομαι. 14. νε- 

Φελων. τ6. οἱ ἀδοντες σέ ΘΣ1 7. τὰς Ὅολεις αὐτῆς καϑελων τους ἐν ἐπωγωγή οὐκ εἐλυσὲν καὶ εἰς τῶς οἰκίας εαὐτῶων. 

28. Τῷ ἔτες] Ῥγοβημς. Ορασις ς΄. 20. εξελευσοντῶι εκγονώ----σέτομενοι. 430. ἀνελεῖ δὲ λιμὼ ἤΠηδ εν. 431. ολο- 

λυΐζετε τσυλαι “ τολέως. 42. τῆν Σιων. 

ΟΟΑΡ, ΧΝ. 2. ολολυᾷτε, ἐπι πάσης γὰρ κεῷ. 8. τε Φρεατ. τὰ Αἰλιμώρωμ. 09. ὑδωρ το Δημῶν. 

ΟΑΡ. ΧΥῚ. 2. Εση γαρ πετεῖνδ, ἢπ 6 ὡς----Θυγώτηρ Μ. ἔπε ἐση. 3. μὴ ἀχϑεσθήης. δ. κρινῶν τε-π-εῖς δικαι- 

νον, ΤΡ. ἘΚΚκΚ 
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᾿ 
Ι 

ὶ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑἡῬΒ ΕΒΑΙΑΜ ΑΓΤΕΆΒΑ. 

ὁσυνῆην. 8. ἀμπελος δὲ Βαμω---διεξησαν Ὑαρ τὴν ϑαλασσαν. ΙΟ. οὐ μὴ τατήσωσιν. 14. ἔτῶν ἡμέρων μισϑώτου 

---ν ωντι ὥλξτω. ' ᾿ 

ΟΑΡ. ΧΥῚΙ. 3. οὐκ ετι “τ' ἐφξαι βασιλεία. 6. ὡς ρωγεές τρυγηϑεισὴς ελ. 8. οἱ δακτυλοι «υτων ὧλλ᾽ ἐσονται σε-- 

ποιϑότες ἐπι τὸν αγίον τῇ Ἰσραήλ. ΙΟ. καὶ σπεῤμιοὺ ἀπτισον ἀείαης. 14. και οὐκ ἐξα! ὃς ετί. 

ΟΑΡ, ΧΥ͂ΠΙ. ς. ανϑηση ανϑος. 7.. εἰς ορος Σιων. 

ΟΑΡ. ΧΙΧ. 1. Ἰδὼ ὅς. Α. ἐδου Κυριος ἐπίδαινει ἐπι τώχος ἐλωῷρον. Ο. Ἡεχαρία. 11. ὡς ερετε----κῶι ἀναγ- 

γειλ. καὶ εἰπάτ. σοί. 15. Καὶ οὐκ ἐς!---ὅραν, ἀρχὴν ἤπε καὶ. 17. βεβελευται (ὰ “γ, σρίδγα οσὰπὶ Οοάϊςα 87. 

ἐπ᾽ αὐτήν] Αλλ. Κα επ᾿ αὐτες. 18. καὶ ομνυεσαι. ἀσεδὲκ] Α. Θ. ἀρες ((οτ. ϑαρες). Σ. ηλια. ΟἿ, Ηδχαρὶα. 20. ἄν- 

ϑοωπον ὅζε.7 Α. Σ. Θ. σωτήρω ὃ περ ἐρμήνευετωι Ἰησους. 21. ΡοΙξ ϑυσίας, Α. καὶ δωρα. 22. σὐληγῇ μεγάλη 23. 

ρος Αἰγυπτον. 25. ὁ ἐν Αἰγύπτω] ὁ ἀεεῖϊ. 

ΟΑΡ. ΧΧ. 1. Τανάϑα»] Θαρϑαν---Αζωτον ΠΠ6 τῆν. ᾿Αρνῶ] Α. Θ. Συραγων. Οὗ. ΗεχαρίΔ. ς. Και καταισχυν- 

ϑησονται----οὐ ἦσαν αυτοις. 

ὉΑΡ, ΧΧΙ. 4. ἡ ἀνομια μου βαξαζε. 6. προς με ἀείαπί. καὶ ὃ ἂν ὅζο.] Θ. ὃ εὡν «δὴ καὶ σψψεται. Σ. ὃ ὧν 

ιδὴ αναγίιλατω. ΟΥ, Ἠεχαρ]Δ. ἀναγίειλον) «παγίειλον. 4. ἱπ. δυο, ἀναδατὴν ἤῃς και---κῶι εἶπεν ἀκροάσαι. 

8. σκοπιών' Κύριος εἶπεν] σκοπιων Κυριου" επεν. 9. Βαδυλῶν ἢ μεγαλη. 12. τι ολολυζεις εἰπον' φυλάσσω το ὥρωι 

και τὴν γυκτα" ἐαν ἵπτεις ζητε. 13. λήμμῶα εν τή Αραθια, τὸ ορωμῶ τὸ ἐν τή Αραθιώ εν τω δδυμω. ξ. τῶν ταεῷονευ 
μῶν] Αλλ. των φευγόντων. β 

ΟΑΡ, ΧΧΙΙ. 6. ἀναδαται ανϑρωπων, ἢπα καὶ. 8. τὰς πολοῖς Ἰεδώ. 0. ἀπεςρεψνν. 14. ταῦτω ἔς!ν] α ταυτα. 

17. ἐκδαάλει κωὶ ἐκτρίψει. ᾿Π 22. καὶ δωσω τὴν δοζαν, σεεῖετα Ὦυ78 σοπχηγαίι5 ἀδίαπε ῃ Μϑίο. 23. τοῦ τῦῶτρος 

ὐτοῦ ὥπο μικρου εως μεγώλου. 24. ἀπὸ μίκρου εως μεγώλου ἀείμηί. 285. καὶ σεσειται ἡ δοξα. 
ὉΑΡ, ΧΧΠ,Π. 1. Α. τὸ ορωμα Τυρε;, εξ «ρμώ ἴῃ ΗδΧΑΡΙΙ5, 4. ο΄. 3. σπερμῶ μεταδολθ. 6. ἀπέλϑετε. 12. μὴ 

προσθητε. Σιδῶνος] Αλλ. Σιων. 13. ροῖ Ασσυριων, 5δὲ ἐκεῖ ανασταυσις ἐξα! σοι, οτι τεῆωκεν τὸ τεῖχος αὐτῆς κς εθ:ε- 

μέλιωσεν αὐτὴν Σηειμ᾽ “:- ἐξησᾶν ἐπάλξεις αὐτὸ ὁ τοιχος αὐτῆς τεῆίωκεν. 15. ὡς χρονος βασιλεως ἕνος. 177. τῆς οἶκε- 
μένης----ἀλλὼ τοῖς ἴῃ σοιῃ. [66. της οἰκεμενης “χ, ὅδὲ ὠποτεϑήσεται εἰς ενθηκὴν ὠλλῶ τοῖς. 18. εἰς συμζολην, ἤΠδ και. 

ΟΑΡ, ΧΧΙ͂Υ. τ. καταφϑερέ. ς. καὶ διεσκεδασαν διαϑηκῆν. 17. ᾧονος καὶ βοϑυνος. 20. ἔκλινεν σάλω σαλευ- 

ϑησεται ἡ ὙΠ. 421. καὶ ἐξά! ἐν τὴ ἡμέρωώ ἐκεινὴ Και ἐπάξει. 22. συνωγωγὴν αὐτῆς ἀείμηϊ. 

ΟΑΡ, ΧΧΥ͂. 3. ευλσγησε σε. 4. ρυσῶι αὐτῆς. 9. ἐφ᾽ ὅν. ὅτος Κύριος----ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ} και ηγαλλιωμεϑα ἐπι 
τὴ σωτηριώ. 10. οτι ἀνωπαυσιν»----κατωπώτουσιν ὠλώωνῶ ἕν ὠμῆτω. 11. Καὶ ἀνήσει δζο. Αλλ. ἐξαπλωσει τὰς χείρας 

ἄὐτϑ ὃν τροπὸν κι αὐτὸς ἐτώπεινωσε τὰ ὠπολεσαι. 

ΟΑΡ. ΧΧΥ͂Ι. 3. ἐλπιδι ἀεεῖῖ. 6. τατησ΄. αὐτὴν τῦοδὲς τρώεων κῶι τὠπείγων ἐχνήῆ. 9. ἐπεϑυμει. 12. Ροΐ ἀπσ- 
ἔδωκας ἡμὶν Αλλ. τῶ ἐργα ἡμῶν. 21. ὡπὸ τῇ ΑὙΙΒ “. τοπ ἐπάγει---τους ἀνηρήμενους ετι. 

ΟΑΡ. ΧΧΥΊΙ. 1. τὴν μαχαιρᾶν αὐτὰ. ἐπὶ τὸν δρώκοντα----ἀμπελὼν καλὸς ἴῃ Οοπλ. [64.] ἐπι τον δρακοντῶ τον 
“Ἔ οὔιν τὸν σκολίον καὶ ὥνεέλεῖί τὸν δρωκοντα ἐν τῇ ἡμέρω ἐκεινῆ “τ Τὸν ἐν τῇ ϑαλάσση, ἀμπέλων κῶλος. 38. ἐσομαι πολις. 

5.66. ποιήσωμεν εἰρηνὴν εν αὐτω. Οἱ ἐρχόμενοι. 6. πλησϑησεται. 09. τῶ δενδρα, πε ἀὐτων. 10. ποιμνίω ἀεεῖξ. 
13. ἐν τή σωλπιγι. 

ΟἋΡ. ΧΧΎΠΙ. 2. ὁ ϑυμὸς Κυρίου] Αλλ. ὁ ϑυμος πάρω Κυρίου. ὡς χάλαζα] -- καὶ οργη ὡς χαλωζα. 4. δόξης ᾿ 
Ἢ αὐτε. δ. ὁ πλεκεὶς----κρίσεως ἴῃι ΘΟ. [ξ4. ὁ πλέκεις τῆς δοζῆς τω καταλειῷϑεντι τὸ λαδ “- αὐτῇ καὶ κατά- 
λειφῷϑησονται ἐν πγευμῶτι Κρισεως. 6. κωλυῶν ἀνέλειν. Σ. Χαὶ εἰς δυναμιν ὠὡποςρεζφουσιν ὥπο πολέμου. Θ. καὶ εἰς Χρῶ- 

τος ὠποςρεζουσιν πόλεμον ἀπὸ πυλῆς. 10. ἐπι ϑλαψει. 11. γλώσσης ἑτέρας] Σ. γλωσσὴς ὠλλοιας. 13. ἀλωσονται 
Ὕ καὶ πέσουνταί. 17. εἰς ἐλπίδα] Α. Θ. εἰς μέτρα. Σ. εἰς σπαρτίον ((ΟΓ. σπαρτο). ΟἿ, Ἡδχαρῖα ἴῃ ἶοσ. ἡ δὲ 
ἐλεημ.] τὴν δὲ ἐλεημοσυνῆν. 10. κι οτι κατά πρῶ! πρω. 420. μάχεσϑαι] Αλλ. ἀνελεσϑαι. 422. καὶ συντετμήμενα 
ἀείμηί. 24. ἀροτριάσει ὁ ἀροτρ.] Αλλ. μέλλει ὁ ἀνϑρωπος ὁ ἀρστρίων ἀροτριᾶν. 2. μίκρον ἀεε. 426. Θες, καὶ 
εὐῷρ. ἤη6 σέ. 48. οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα] Σ. ἀλλ᾽ οὐκ εἰς τον αἰωνω ὅχο. ΟἿ, Ηεχαρὶα ἴῃ ἰοσ. 20. ἐξῆλθε τὼ τέρω- 
τὰ δῖς.}] Α. ϑαυμαφωσαι βουλὴν μεγώλυναι εὐνομίαν. Σ. παρεδοξασεν βουλὴν ἐμεγώλυνεν σωτηρίαν. Θ. εζηλϑε το ϑαυ- 
μασιον ἐμεγάλυνον ἰσχυν. ΟΥ. Ἠεχαρί. ὁ 

ΟΑΡ, ΧΧΙ͂Σ. 1. ροῇξ ἐπὶ ἐνιαυτὸν, Αλλ. εορτῶι συγκρουσϑήσονται. 2. Ἐκϑλίψω ὅζο Σ. φενοχορήσω τῆν ὠριηλ 
καὶ ἐξα! κατοδυνος (((Γ. κατεκδὺνος) καὶ οδυνομενὴ καὶ ἐςαι μοι. Οἱ. Ηεχαρὶα δά Ιοσ. 3. καὶ βαλῶ ὅτε. Α. Θ. και 
παρεμδάλω σῷαιραν ἐπι σε. Σ. ὡς κυκλον κατα σε. ὨΙΠΠΥΣ ΠΕΡ Δἀτηοάυπι ἴῃ Ηξεχαρ!]!5, 4. ὦ, 4. εἰς τὴν γὴν οἱ 
λογοι σδ καὶ τὠπεινωϑησή εἰς γην᾽ λωλήσεις καὶ εἰς τῆν γῆν οἱ λόγοι σὰ δυσονται. δ. ὡς Κονίορτος ὠπὸ τοιχίξ. κονιορτὸς] 
Α. Σ. Θ. λεπῆος. παραχρημα] Α. Σ. εξαιῷνης. 6. και Φωνὴ μεγαλη. 7. ὡς ἐνυπνιαζόμενος δο.] Α. ὡς ενυπνίον 

οβαμῶτισμου νυκτὸς οὀχλος πώντων τῶν ἐχϑζρων. οἱ φρατευόμενοι ὅζς. Σ. καὶ παάσαι πολιορκιωι----οὶ ϑλιξοντες αὐτην---- 
καὶ οἱ συνήγμενοι, ΠΣ παντες. 8. οἱ ἐν τῷ ὕπνῳ δζς.] Α. Σ. καὶ εἐξυπνισϑή καὶ καινὴ ((ογί. κενηὴ ἡ ψυχὴ αὐτο. ὡς 
ὁ πίνων] Α. Σ. Θ. καὶ (δὼ πίνει. ἡ δὲ ψυχὴ ὅζς.7 Θ. καὶ ἡ ψυχὴ αὐτῷ καταξηρος. ὃ πλϑτος] Α. ὁ οχλος. Θ. τὸ πλη- 
9ος. 0. καὶ κραιπαλ.Ἶ ἀεεῖξ και. 1ο. κατανύξεως Δ. καταῴορας. Θ. καρωσεως. Σ. ἐκξασεως. (Οἵ, ἨεχαΑρία. 
τῶν ἀρχόντων, [πῈ αὐτων. οἱ ὁρῶντες τὰ κρυπτά] Α. τοὺς ορωντας ἐκώλυψεν. 11. βιδλ. τε ἐσφραγισμενξ, ἢπ6 τετε. 
12. ἀνάγνωθι δὴ τοῦτο. 13. τῷ ςφόματι ὅζο.] Αλλ. τω φομῶτι αὐτῶν καὶ εν τοις χειλεσιν. ΟΖ, Ηεχαρὶα. τιμῶση 
ΑΟ Σ. Θ. εδοξασαν. μάτην δὲ δζο.] Α. Σ. Θ. καὶ ἐγένετο τέ Φοθεισϑαι αὐτὲς ἐμε. ἐντολή ἀνθρωπῶὼν διδακτη. 14. τῷ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὉ ἘΒΑΙΑΜ ΑΓΤΈΒΑ. 

μετγαθεῖναι δρς.ἢ Σ. παρωδοζασωι τὸν λῶον Τοῦτον παραδοξασμου και παραδόξως. μεταϑ'. αὐτὰς} μοταϑήσω αὐτοὺς ““ 
μεταϑισει. τ. ἢ ἃ ἡμ. '“ποιδμ.} Ὁ. τας φροῷας ἡμων. τό, ἢ τὸ ποιήμω ὅζο. δὰ βη. σοτῃ. ἀείμπηϊ. 17. τὸ ὄρος τὸ 
Χέρμελ] ΑΟΣ. εἰς Καρμηλον----κῶι τὸ Χερμελ ἀεπάογαημτισ. 18. ὄψονται] Αλλ. βλεψψονται. 19. Καὶ ἀγαλλιάσονται 

Ἄ.Σ.Θ. καὶ προσιϑησουσιν πραεῖς. Οἵ. Ἠεχαρὶα. ἀπηλπισμένοι] Α. στωχοι. Θ. ενδεεις. ἐμπλησϑ. εὐφροσ΄.] Α. Σ. Θ. 
ἐνώντι τω Ἰσραηλ ἀγαλλιάσονται. 20. ἁμαρτεῖν] ὠμώρτανοιν. ἄνομος] Α.Σ. Θ. καταδυναςευων. ὑπερήφανος] Α.Σ. Θ. 
χλευαφης. ΟἿ. Ἠεχαρία. 21. ὅτι ἐπλαγίασαν ὅζο.} Σ. καὶ ἐκκλίνοντες ματαίοις τὸ δίκαιον. 22. μεταδαλέῇ Σ. 

διατραπησετῶι. Θ. "ἐντραπήσεται. ΟΕ, ἩεχαρὶΔ. 423. δὲ ἐμὲ] Α. Σ. ἐν μέσω αὐτε. Φοξηϑήσονται!] Α. κατισχυσε- 

σιν. Σ. Θ. κραταίωσουσι.. 24. ὑπακὅειν] Σ. παιδειαν. Α. λήμψιν. Θ. ἐπιδοχην. ΟἿ, Ηδχαρὶα δά μος εἴ ρτγεςθδά. 
σοσῃπηδῖδ. ! 

ΟΑΡ. ΧΧΧ. 1. συνθήκας) Α. Θ. τε διασασϑαι διασμα. 2. καὶ σκεπασϑῆνα!] Α. Σ. καὶ τε ελπισῶι ἐν σκιώ. 

Θ. καὶ τὸ ἐλπισῶι ἐν σχεπη. 6. ὅρασις ὅζ0] Α. ὁρώμω κτήνων λίζος. ΟΕ, Ηεχαρὶα. ἜΝ τῇ ϑλίψει ὅζς.] Α. Σ. Θ. 

ἐν γὴ ϑλαψεως καὶ ςενοχωριώς. καὶ ἔκγονω ὅζο.] Α. ἐκπρήφης ἐκπετώμενος. Σ. καὶ βασιλισκος ἐκλυων. Θ. καὶ εκ 

κρυῴων τετομεενος----τὸν τῦλδτον αὐτε---ουκ ὠφελήσει αὐτο, Ροίξ αὐτοὺς, Αλλ. εἰς βοηϑειαν ἀλλα εἰς αἰσιχυνήν κι ὀνει- 
δὸς. 8. γράψω] Α. καὶ ὠκριίξωσον. Θ. κ᾿ διωγρωνψνον----κῶι εἰς βιδλιον “ν- εγχωώραξον αυτα. εἰς ἡμέρας ὅζο. Α. Σ. Θ. 
εἰς ἡμερᾶν ἐσχοτὴν εἰς μῶρτυριον 0. ἀπειθής] Α. τροσερίιξης. Θ. παραπίκρασ. αὐ γάδῖαγ. ψψευδεὶς] Α. ἀρνηται----Κυ- 

68 τῇ Θεξ. τοῖς προφήταις] Α΄. ̓ὁρωσιν. Σ. Θ. βλεπέσι. 10. Μὴ ἀνάγγελλετε ὅζο.] μὴ αναγίελλετε ἡμῖν ορϑως" 
ἀλλα ἡμῖν λάλοιτε “, λαλίιᾶν, ἡμῖν λαλεῖτε ὅζο.} Ἁ. λαλησατε ἡμῖν ολισϑῆρα ορωματισϑητε ταραλογιίσμους. Θ. λαλη- 

σατε ἡμῖν ολισϑημώτω ορωμώτισϑητε παρωλογισμους. Οἔ, ἩεχαρῖΔ. 11. τοῦ ἁγιου Ισραηλ. 12. ἐγόγίωσας ὅχζο.} 

Ἀλλ. εἐγογγυσατε καὶ πεποιθότες ἐγένεσθε. 13. τεῖχος] Α. Σ. Θ. διακοπὴ. 14. συντρίμματα. ἀποσυριεὶς] Α. 

ἀνασυρῶι, ἀγτμήσαι. ΟΥ. ΗεχαρὶΔ. 15. Ὅταν ἀποςραφεὶς ὅζε.} Σ. ἐν μετανοίω καὶ ἀνώπαυσει μεϑήσεσιϑε καὶ εν 

ἐρημία καὶ εν ελπιδὲ ἐξι ἡ δυνώμις ὠὐτων, τᾺ6]1.5 ἴῃ ΗΘΧΑΡ]15, 4. ο. 17. ὡς ἱφὸς] Α. Θ. ὡς σήμειον ἐπι βένον. 

Σ. τφίον. ΟΥ. Ηδχαρία. 18. οἰκτειρήσαι ὑμᾶς] Α. δωρησασϑαι ἡμῖν. 10. οὐκ ἐκλάυσεν. 20. ςενὸν] Α. Σ. Θ. ςενο- 
χωριας. 21. ο(τε εἰς δεξιω εἴτε εἰς ἀριξερῶ. 22. ὡς ὕδωρ ὅζς. Α. Ὁμοίως ταλαιπώρου ρυπου. Σ. «φεδϑον. Θ. οδυνηραν 

δυσαλιαν. 23. πλησμονὴ] Α. Σ. Θ. πίων. σοὺ τὼ κτήνη] Α. Σ. Θ. ἡ κτισις σου. 24. ἀναπεποιημένα] Α. Σ. Θ. 

αλικμητα. 26. εὐαπλασιον “ἐ. ὡς το ως τῶν ἐπῆα ἡμέρων “:. καὶ ἐν τὴ ἥμερα. ἰάσηται] Α. μοτωσει. Σ. Θ. επιδῆσει. 
ΟΥ Ηεχαρῖα. 27. ϑυμος “ς, αὐτὰ μετὰ δοξζης. μετὼ δόζης ὅζ(.] Θ. καὶ βαρυ το λήμμα ἀντου" τὰ χειλῆ αὐτοῦ 
ἐνεπιλήσϑη εμξριμησεως καὶ ἡ γλωσσᾶ αὐτῇ ὡς πὺυρ ἐσϑιον. 28. ὡς ὕδωρ] Α. Σ. Θ. ὡς χειμάρρους. δὲωιρεϑήσεται 
ὅζο.7 Σ. φϑανον αφορισωι εϑνη----πλανησις, καὶ ληψετῶι αυτες ἀείαπι. 420. δεῖ ὑμᾶς εὐφρωίν. δζο.Ἷ Α. Σ. το «σμα 
ἐσ! ὑμῖν ὡς νυν ἀγιαζομενης εορτης. Θ. αᾧειλεν καὶ ἐφῶι ὑμῖν ὡς νυξ τε αγιασϑηναι ἑορτήν. τὸν Θεὸν] Α. φέρεον. Σ. κρά- 

τάιον. Θ. φυλάκώ. 30. δείξει μετὰ ϑυμδ. 31. ηῆηϑ᾽. Συροι. 32. κιϑάρας] Σ. ψψαλτηριου. 53. μὴ καί σοι ἥτοιμ. 
δζο.] Ἀ. οτι τεταγμενὴ ([οτ. ταγμενη) αὐτω Χϑεεθοῷϑ᾽. Σ. τροητοιμώςαι γῶρ ἀπὸ Χϑεσοϑαῷεθ᾽ αὐτῆς. Θ. κώιϊγε αὐτή 
τω βασιλεῖ ητοιμώσϑη, εξαθυνεν ἐπλώτυνεν τὴν πυρῶν αὐτῆς. ὁ ϑυμὸς] Α. Σ. Θ. ἡ τνοῆ. 

ΟΑΡ, ΧΧΧΙ. τ. πολλαὶ ὠρματω καὶ εφ᾽ ἱπποὶς εἰς ὥληϑος. εφ᾽ ἵπποις] Σ. Θ. “ππευσιν. 2. τὴν ματαίων) 

Σ. ἐργαζομενων ἀνομιῶν. 3. ἵππων σάρκας] Α. Σ. Θ. καὶ στι ἱπποῖ σάρκας ([οτί. σάρκες) καὶ οὐ πνευμα. καὶ κο- 
πιώσ΄. οἱ βοηϑ.Ἶ Σ. Θ. καὶ ἀσϑενήσει ὁ βοηϑος. οἱ βοηϑ. ὅζο.] οἱ βοηϑεντες, καὶ πεσειται ὁ βοηϑουμενος καὶ ἀμα. 

4. ἐπι τῆς ϑηρως ἧς ἐλαζε, καὶ κεκράξεται ἐπ᾿ αὐτὴ εως ἐμπλησϑή. ἕως ἂν ἐμπλήσῃ) Α. Σ. εως ἂν τληρωματος τσοι- 

μένων. Οἷ. Ηεχαρία. καταδήσεται] καταξοησεται. ἐπιςρατεῦσαι] Σ. παρωταζασϑαι. ἐπὶ τὼ ὅρη] ἐπι τῶ ὁρίῶ. 

ς. Ὡς ὄρνεα πετόμ.] Σ. ὡς φρουϑίων πετομένων. ὑπερασπιεῖ χ"---σώσει] περιποιήσετῶι καὶ σωσει. 6. ᾿Ἐπιςράφητε---- 

υἱοὶ Ἰσραήλ] επιςραφητε ἐς υἱοι Ἰσραὴλ οἱ τὴν βαϑ'. βελ. βεδελευμενοι καὶ ἄνομον. 7. ἀπαρνήσονται] αφαιρενται. Α. ὡρ- 

γησονταί. Σ. ἀποξαλουνται. Θ. «πωσονται Ασσυριοι, (, Ἡδχαρα. τὰ χειροποίητα 1“ Α. τὰ ἐπιπλάςα. Σ. τῷ εἰδω- 

λα. τῷ χειροποιητώ 25. ἀείυπε. δ. εἰς Ἴπημα] Α. Σ. Θ. εἰς Φορον. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΊΙ]. 2. φερομένου “:.- πολλου καὶ αφανήσεται. ἐν γῇ διιψώση)] Α. εν διψαλεω. Σ. εν ανυδριω ὡς σκίω 
πετρῶς ἰσχυρᾶς. 3. ἀσϑενέντων)] Α. Θ. ταχυνοντων. Σ. ἀνοήτων. 5. Καὶ δκέτι ὅζο.} Α. καὶ τω σκευαξὴ ἃ κληϑησε- 

, τι μαφίγων. Σ. ὅδε τω δολιω ρηϑησεται σωτὴρ. Θ. καὶ τή χηρῶω οὐ ρηϑησεται ((οτ. ρυϑησεται) ἐπαρσις,. 6. μάταια 

γοήσει] Σ. Θ. ποιήσες ὠδίκιαν. συντελεῖν ἄνομα] Α. Σ. Θ. τοῦ ποιήσαι ὑποκρισιν. τοῦ διασπεῖραι] του δὲιώσρεψαι. 

κενῶς} Α΄. υφερεισᾶς. Σ. Θ. ἐλωΐωσας. 0. ἀνάφητε δὴ. 11. Ἔκςητε ὅζο.] Α. κλοηϑησονται σεποιϑυιαι. Σ. τα- 

ραχιϑησεσϑωι ἀνεριμνοῖ. Θ. τωρωχιϑήσονται αἱ σεποιϑυιαι. αἱ τέποιϑ-.] αἱ τεεποιϑυιαι ας ἐπὶ λουτω. 14. σλὅτον] Α. 

οχλος. Σ. Θ. σληϑος. σπήλαια] Σ. σκοτος καὶ ἐξεραυνήσιν. οσκ. ποιμ.] Α. νομη ἀγελων. Οἴ. ἩεχαρῖαΑ. τ6. ἀν- 

απαύσεται] Α. Σ. Θ. κατασκήνωσει. 17. καὶ κρωτήσει ὅζο.] Α. καὶ δουλείω τής δικαιοσυνὴς ἡσυχιῶ καὶ πεποιθησις. 

Σ. καὶ ἡ λατρειῶ τῆς δικαιοσυνης ἡσυχίω καὶ τοποίϑθησις. Θ. καὶ ἡ δουλειω τῆς δικαιοσυνης ἡσυχίώ καὶ ἐλπὶς. πεποιϑ. 

ἕως πεποιθότες “τ ὠσὶν ως. 18. κατοικήσει) οἰκήσει. ἐν πόλ. εἰρήν.} εν πολεῖ εἰρηνης “, κ͵ὶ ἐν πολεσὶν ὠμεριμνιας. 

19. χάλαζα ὅζς.] Α. Σ. χαλαζα εν τὴ καταξάσει τοῦ δρυμου καὶ εν τή ταπενώσει. Θ. ταπεινωθήσεται ἡ πολίς. οἱ ἐν 

τῇ] ἀεε οἱ. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΠΙΠΙ. 1. τῶς ταλαιπωρᾶσιν] Α. τρονομευων. Σ. Θ. ταλαιπωριζων. Οἔ. Ηέεχαρ]. ἴῃ Ιου, 42. ἐλέησον 

ἡμᾶς] Α. δωρησωι ἡμῖν. Σ. οἰκτειρῆσον. ἐγενήθη τὸ σπέρμω ὅζο.] Α. Σ. γινου βραχίων ὠντῶν ἐκ ὥρωιας. Θ. ἐγένοντο 

ἔγενηθϑη (10) τὸ σπερμώ αὐτῶν εἰς τας πρωιᾶς. 3. καὶ δὲ ἀπὸ τῆς υψωσεως σου διεσπαρῆσαν. 5. αγιος Κυριος ὁ Θεὸς 

ὁ κατοικ. εν υψήλοις. 6. σωτηριῷ ὑμῶν. 7. ἐν τῷ Φόδῳ ὅζο.] Α. Σ. Θ. οφϑησομαι αὐτὲς" ἐδοησᾶν ἐκτένως ἀγγέλοι 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑΡ ΕΒΔΙΑΜ
 ΑἸὩΤΈΒΑ. 

εἰρήνης πικρῶς κλαυσοντῶι. Οὗ Ηεχαρὶα. ὅτοι φοθη3.} αυτοι φοθηδ.--ταγγελοι Ὑο 
Το σον 0: Ἐπενϑησεν ΠΟ ΒΗ: 

σεν ἡ γ, Ἐλή ἐγέν.Ἶ Α. ελυδεωθη. Σ- Θ- ὠχρβείος. φανερὰ ἔςα] Α. Σ. Θ. εἐξετιναχϑὴ Βασαν. 11. Νὺν ὄψεσϑε 

τ τὸ κυραρνψσϑαι αϑμν (δ). Ψ. κοηίσϑε φλογα. Θι γασῷ' δέει τ σπουδὴ τέξεσϑε καλάμην το πνέμα 
ὑμῶν. νῦν αἰσϑήσεσϑεἾ γυν αἰσχυνϑήσεσε. Τ2.- κατακεκαυμένα)] κατακεκομμένῶ. ΤΑ. ἿΕ ατις ε} ΑΟΣ. Θ. τὸς 

γαυη ας: ὅτι αὔρ-ττὑμῖν 25] α οὐαὶ ἱπίογηηθδά. 1 5. Πορευομ. ἀμώμος ἐν δικαιοσυνη λάλει. ἀνομίαν] Α. Σ. Θ. τλε- 

ονεξιαν και συκοφαντίαν. βαρύνων] Ἀ. Σ. Θ. βυων. αἵματος) αιματῶν αδικων. ὀφϑαλμὰὲς} οφϑαλμους Κα αὐτξ. ἀδὶ- 

κίαν 2] Σ. κακον... 16. πέτρως ἰσχυρῶς} Α. οχυρωματά. Σ. Θ. σεριοχαι μεν ἀρ ὑψωμα αυτα. ΟΕ. Ἠεχαρΐλ. 

17. μετὰ δόξης] Α΄. Σ. Θ. εν τῶ κώλλε, αὐτϑ. 18. Φοθον Κυριου. οἱ ὙΡΑΜβαΤΙΚΩ Α. Σ. ὁ γραμμάτευς. οἱ συμ- 

δουλ.] Α. ὃ ςαϑμιζων. Σ- Θ. ὁ διαςαϑμιζων. ὁ ἀριϑμ- τὸς τρεφομ.} δ: ὁ ψηφιζων τες μεγωλυνομενες. σέ Ἠεχαρϊα. 

19. Μικρὸν ὅτε. Δ. τον «γαιδὴ τή σψει λᾶον βρώχυν χειλέσιν. βαϑύφωνον] Α. διαλεκτον γλωσσής. ἽΣ. ετερογλῶσσον. 

σῇ Ηεχαρίαά. 20. τὸ σωτήριον ἡμῶν) Α. ορωματιφήριον τῶν συνταγων ἥμων. Σ. τῶν εορτων. Θ. εορτασηριον. ΑἸτεῦ Ιῃ 

Ηχαρὶ!5, 4. οἵ. πέλις πλεσία ὅτε. Θ. Σ. κατοικήσαι εὐϑυνιως σκηνήν ὠμετώϑετον. εἰς τὸν αἰῶνα Α. Θ. εἰς νικος. 

Σ. εἰς τελος. 22. κριτὴς] Α. Θ. ὠκριδαφής. 23: σημέϊον] Α. Σ. Θ-. συσσεισιμον. ἕως 8 πωραδοϑὴ ὅχςο. Α. τοτε με- 

ρισϑη σκυλα λαφυρῶν ἀπὸ πληϑες χωλοι διηρπασῶν διασπασμώ. 24. ἀφεθῇ) Σ. ηρϑη. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΙΥ͂. 1- ἄρχοντες] Δ. Θ. φυλαν. Σ. λᾶος. 2. ἀριϑιμὸν] Α. φρώτιαν. Σ. Θ. δυναμιν. ἀπολέσαι) Δ. Σ. 

Θ. ανωϑεματισαί. 3: βραχήσεταιἾ Α. Θ. τακήσεται. Σ.- «παλυνϑήσεται. 4. αἱ δυνάμ. τῶν δραν.Ἷ Α. Σ. Θ. αἱ
 φρω- 

τιαι τὸ ϑρανξ. πάντα τὰ ἄςρα] Α. πᾶσα ἡ φρατια ἀυτῶν. Σ. Θ. πάσα ἡ δυναμις. ΟἿ. Ηεχαρὶ. τὰ Ιοςο. 6. ἀμνών] 

κριων. Ἀ. Σ- Θ. γεῴρων κρίων. 7 ἁδροὶ} Α. ριμειμ. Σ. μονοκερωτες. οἱ κριοὶ ὅζο.} Α. καὶ δαμαλις μετα δυνάτων. 

Σ. καὶ μόσχος μέτώ κρατῶιῶν. Θ. καὶ ταυρος μετῶ ἰσχυρῶν. ἀπὸ τῷ αἵματος ὅζο.1 ἀπο τε αἰμώτος ἊἈ ὠυτῶν “Ὁ ὁ χξς 

καὶ τὸ χωμώ αὐτῶν λιπανϑήσετωι κῶι ὦπο ΤῈ φεατὸς ὠὐτῶν ἐμπλησθήσεται. ἐμπλησϑήσετωι) ΔΑ. σιανϑησεται. Θ. λι- 

πανϑήσεται. 8. κρίσεως) Α. τῆς δικασιας. τῆς ἐκδικήσεως. 09. φάραγ[ες] Α. χερναρροι. ΤΟ. ἐρημωθήσεται ὅζο.] 

ἐρημωθήσεται κι εἰς χρόνον μώκρον καὶ κατοικησουσὶν ἐν ἀυτὴ ὀξνεῶ και εχινοι κῶι ἐδεις καὶ κορώκες Κι καὶ κατοικησεσιν 

εν αὐτή και επιδληϑήσεται ὅζο. 11. ἼΟρνεω---κατοικ. ἐν αὐτῇ] Α. Σ. Θ. καὶ κληρονομήσουσιν αὐτὴν πελεκανοι. ΟἿ. 

Ἡξεχαρίδ. ἐπιθληϑήσεταη Σ. Θ΄. εκταϑησεται. σπαρτίον ὅτε. Α. μέτρον καινδ᾽ ( κενΒ) καὶ λιϑοι πδενος. Σ. μέτρον 

αφανισμου και λιϑοι συγχυσεως. Θ. μετρον κενωσεως καὶ λιϑοι 5δενωσεως. 12. Οἱ ἄρχοντες κε καὶ πάντες οἱ ὠρχοντες. 

ΑΟ Σ. Θ. οἱ ελευϑεροι. Οἵ, Ἡεχαρὶα. οἱ γὰρ βασιλέϊς ὅζς.7 οἱ γωρ βασίλεις παντὲς καὶ οἱ ὠρχρντες Και οἱ μεγιςάνες 

αυτής εσοντῶι εἰς ὠὡπωλειῶν. εἰς ἀπωλείαν] Α. εἰς πέρας. Θ. ολιγοι 13. «κανϑινῶ ξυλα νς ζῶ! κγιδαι κ͵ὶ ακάνοι εν 

τῶ οχυρωμᾶτι αὐτῶν. ἀκάνϑινα ξύλα] Δ. Σ- Θ. ἄκανθαι καὶ κνιδὲς καὶ ἀκονϑες ([Πς). εἰς τὼ ὀχυρώμ.Ἷ Α. εν δὲ- 

ὠρμασιν. σειρήνων) Σ. δρωκοντῶν ςροϑων) Α. Σ. φρεϑοκωώμηλοι ([. ςρεϑοκαμηλου). 14. δαίμονιω ὅδτς.] Α. Σ- Θ. 

σμμ τοῖς σιειμ καὶ τοῖς χιῶν προς ετερὸν αὐτξ καλεσει. ΟἿ. Ηεχαρὶα. ονοκενταυροι" ξυρὸν Ὑῶβ ἐπ᾿ αυτοις ἀνωπαυσΊν. 

15, 16. ἐκῶ συνήντησαν ὅτο.} Δ. ἐκεῖ ἐκτιγες ηϑροισθησαν γυνή ετώιρων αὑτῆς ἐκῴπησατε πὸ βιδλια Κυριε καὶ ἀνάγνωτε 

μίώ ἀπ᾿ ἀντῶν οὐκ ενεποδισϑη. Θ. ἐκεῖ ἐκτινες ηϑροισϑησαν ετερῶ τὴν ἐτερᾶν εἦπησατε ὧπο βιδλιου Κυριου κωι ανάγνωτε 

μιώ ἀυτὴς ἀὐτῶν ([(ς) ουκ ελαϑεν. Σ. ἐκει ἐκτινες ηϑροισϑησαν ἐκαφὴ τῆν ἐταίρῶν αὐτῆς ἐπεΐζητήσαν εκ βιδλιε Κυριδ καὶ 

κωώλεσουσι μιώ αὐτῶν οὐχ ελωαϑεν. 17. αὐτὸς κλήρες] ΑΔ. Σ. Θ. αυταῖς ἐν μετρω. ἀναπαύσονται) Α. Σ. Θ. κατασκη- 

γωσδσιν. 
- 

ΠΑΡ. ΧΧΧΥ͂. τ. ἔρημος] Σ. αὔατος. ὡς κρίνον] Α. καὶ λύκωσις (ῆς : Εὶ καλυκωσις). σε Ἠεχαρὶαὰ εἴ ποῖ. 

1 ἶοσ. 2. Και ἐξανθήσει καὶ Και υποχαρήσει" καὶ αγαλλιασεται. καὶ ἀγαλλιασετωι) Σ. καϊγε αγαλλιωμενή κωὶ αἰνξ- 

σα. 38. ἰσχύσατε ὅτο. Α. κωρτερωσατε εἴπατε τοις ταπεινοῖς τὴ κωρδια. Σ. χρῶτυνατε εἰπατε ΤοΙς ἀνοήτοις. Θ. κρῶ- 

ταιωϑητε εἰπατε τοῖς ταχυκαρδιοις. 4. κρίσιν] Θ. ἐκδικησι.. 5. ἀκὅσονται!] Α. Σ- Θ. ανοιχϑήσονται. 6. τρωνὴ δὲ 

ἔς Α. αἰνέσει. διψώσῃ) Α. ὀμαλεέϊ. Σ. αξατω. εἰς ἕλη] Δ. εἰς λιμνήν. 7- ὀρνέων Α. Σ. σειρήνων. ἐπαύλεις ὅτο. 

ἐπαυλις κωλάμοι καὶ ἐλῆ. 8. οἱ δὲ διεσπαρμένοι δζε.} Α. Σ-. Θ. καὶ αῷρονες οὐ σλανηϑήσονται. 9. λέων] Α. και 

αφετος ζώων. Σ. κακὸν ϑηριον. καὶ λοιμος ϑηρίων. λελυτρωμένοι] Ἀ. Σ. γχιςσευμενοι. Θ. ερυσμέενοι. 10. ἀποςραφή- 

σονται Α. Σ. Θ. ἐπανακώμψουσιν. ἐπὶ γὰρ τῆς----κατωλήψ,.. αὐτὰς], Οὐγα τητογγαθά. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥΊΙ. 2. απεέξειλε βασιλευς Ῥαδσακ. μετὼ δυνάμεως] Α. ἐν ευποριῶ βαρεια. τῆς ἄνω ὅτε. Α. Σ- υψη- 

λῆς εν ἀνεσκολοπισμενήῆς χωρας γναφεως. 83. υἱὸς Ασαφ ὁ υπομνήμ. 4. πρὸς αὐτὰς----τίνι πεποιϑὼς εἶ; 5. Μηέν. 

βελὴ ὅχο.Ἷ Α. Σ. Θ. πλὴν γελως χειλεσὶιν κω! δυνώμις εἰς πολεμῶν. 6. ἐπι τινι--τοαί τρυπησὴ ὠὐτῆν" ὅτως βασιλευς. 

καὶ πάντες οἱ πεποι.Ἶ Α. Σ. Θ. παάσι τοις πεποιϑοσι. 7. Ροϊξ πεποίϑωμεν, Α. Σ. Θ. Καὶ οὐκ αὐτὸς ἘΘῚΡ οὗ αφειλεν 

Ἐζεκιως τὰ υψηλα αὐτὸ καὶ τὰ ϑυσιαφηριω αὐτὰ καὶ εἰπὲν τῶ 1» δὰ καὶ τὴ Ἱερουσαλὴμ ἐμπροσϑεν του ϑυσιωφήριου ττϑ 

προσκυνήσατε. (Οἵ. τ. Ιεᾶ. 8. μιχϑήῆτε δὴ. 9. Καὶ πῶς ὅζς.] καὶ πὼς ὑποφὴ εἰς τυξοσώττον. σε, Ηεχαρίδ. 

τῶν τοπαρχῶν] τῶν τοπαρχῶν δὰ ἕνος τῶν δελων Κυριου μου των μίκρων. 1ΙΟ. πολεμήσω!) Ἀ. Σ. Θ. διαφϑειραι. Κυριος 

εἰπε ὅτε. αὦ ἄη. οοπι. ἀείμηϊ. 11. τῶν ανϑρ. τῶν ἐφηκοτων ἐπὶ τω τείχει. 12. ἵνω φώγωσι ὅζο.] Α. Σ. τε φαγεῖν 

τᾶ αφοδευματα ἄυτων καὶ τῦιεῖν τὸ υδὼρ τῶν τὩοδων ἀυτων. Θ᾽. Ἡδεχαρίδ. 14. οἷς οὗ μῆ δυνηται ρυσώσϑγαι. 15. οὁτι 

Κυριος ρύσεται ὑμᾶς ὃ Θεος. 17. εἰς γὴν} Σ. κατώ τὴν γῆν. 18. ἀπατάτω) Α. Σ. ανάσεισει. 10. ὧὲ ἐφν ὁ ϑεὸς τῆσδ΄ 

πολ. 20. ὅςις ἐῤῥύσ.] ἀεείϊ οςις. ὁ Θεὸς ἀείμηι. 21. διὰ τὸ ὅτε. Α. Σ- Θ. ἐντολή γαρ τε βασιλέως ἦν. ἀποκριϑ.] 

αποκριϑήναι “ ἀυτῶ. 322. ἐσχίσμ. τὰς χιτ. Α. Σ. Θ. διερρήχοτες τὰ ἐματίῶ. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 1. τῷ ἐματίω αὐτὸ 2. τὸν οἰκονόμον Α. Θ. τον ἐπ! τὸ οικδ. τρεσδυτέρους Α. γεροντῶς. 8. ἽΧει 

ἡ οδυνη. 4. λόγους} Σ. δια των λογων. Θ. εν λόγοις. περὶ τῶν κατώλελ. τἕτων] Σ. Θ. περι τῇ λεμμῶτος τὲ ευρεϑεντος. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧΣΧ ΑΔΑΡ ΕΒΑΙΑΜ ΑἸΤΕΒΑ. 

6. οὺς ὠνείδισαν ὅτο.} Α. Σ. Θ. οὖς ἐθλασφημησαν τὰ παιδαριω βασιλεως Ασσυριων. 7. ἐμβθάλλω] Α. Σ. Θ. διδωμι, 
αγ[ελίαν] Α. Σ. Θ. ἀκοὴν. ἀποςραφήσεται Σ. ὑποςρεψει. 8. Λοῦνάν ὅζο.] Βολνα᾽ καὶ ἡκδσεν οτι ἐζηλθε. 0. τος 
λιορκῆσαι] Α. Σ. Θ. πολεμησαι. 10. σὺ πεποιϑᾶς. 11. ὅκ ἤκουσας] ἀξείξς οὐκ. πᾶσαν τὴν ὅς. Α. πασαις ταῖς 

γαῖς τε αναϑεματισαι αὐταῖς. 12. Ῥαφέϑ᾽ ὅζο.] Ῥαφεϑ᾽ αἱ εἰσιν εν Χωρωϑαι Αἰμαϑ. 14. καὶ ἀνέγνω---οἶκον Κκυ- 
ρίου] , οὐπὶ ἱπίθγπηθά, 17. Κλῖνον Κύριε ὅζο.] καὶ εἰσάκουσον Κυριε, καὶ εἰσδλενγον Κυριε καὶ (δὲ καὶ ἄκουσον συμ- 
παντᾶς τοὺς λόγους. 10. ἐνέδαλον τῷ εἴδωλα. τὼ εἴδωλα αὐτῶν] Α. Σ. Θ. τοὺς ϑεους αὐτων. ἀπώσαντο] «πωλεσαν. 
21. ηκᾶσω ἅπερ. 22. ἐμυκτήρισε] Σ. ἐχλευασεν. 23. εἰς τον αὙίον τῇ Ισρ. 24. ἀγγέλων] Α.Σ. Θ. δόλων σε. τὸ 
ὕψος] Α. το ἀανάξεμώ. Σ. Θ. τὸ μέγεθος. τὸ κάλλος ὅζο.7 Α. τὰ ἐκλεκτώ τῶν ἐλώτων. Σ. τήν ἐκλογὴν τῶν ἀρκευϑων. 
Θ. την ἐκλογὴν τῶν βραϑεων. ΟΥ. χαρά ἴῃ ἰοο. μέρες τὸ δουμ8] Α. τὸ τελευταιξ αὐτε. Σ. Θ. τῷ ἀκρᾷ αὐτῷ εἰς 

ΤΟΥ δρυμον τὰ Κωρμηλε. 426. ἔθνη] Αλλ. υψηλα. σ΄. ἐνοικουντάς. 2 7. ἐξηράνθησαν] Α. Σ. κολοξοι χερσιν. Θ. ἀσϑενεις 

χέρσιν. χόρτος ὅζο.] Σ. καὶ χλωρῶ βοτάνη χλοὴ δωμάτων ἥτις ηφανισε προ τε τελεσφορηθηναι. ΟΕ, Ἠοχαρΐά. ἀγρω- 

σις κα ἀαφανιζομενή προ του τελεσφορηϑηναι. 28. ἀνάπαυσιν Α. Σ. Θ. καϑεδραν. 20. καὶ ἡ πικρία σου] Α. Θ. καὶ ἡ 

ευθηνιίώ σου. Σ. Χαι ἡ ἀλαζόνεια σου. ΟΥ. δχαρία. φιμὸν] Α. Θ. ψελλιον. Σ. κρίκον (ἴῃ Ηδχαρὶ. κρίνον, 6. ([.). 

32. οἱ σωζόμενοι] Θ. σωτήρῶώ. 33. εδ'᾽ οὐ μη βωλει. ὅδὲ μὴ βάλη ὅτε. Α. καὶ οὐ μὴ ροιζισὴ εκεὶ βελος. Σ. Θ. οὐδ᾽ 

οὐ μη τοξευσες ἐκεί βελος. δδὲ μὴ ἐπιδάλει. ἐπιδάλη ἐπ᾽ αὐτὴν ϑυρεὸν] Α. Σ. Θ. τροῷϑαση ἐπ᾽ αὐτὴν ϑύυρεος. δὲ μὴ 

κυκλ. ὅζς.] Α. Σ. Θ. καὶ ᾿κ ἐκζεει ἐπ᾿ αὐτὴν προσχωμῶ ([ὉΓ. προσχοσμα). 34. τάδε λέγε] ἀςεῖξ ταδὲ. 47. ὥκη- 
σεν] Α. ἐκαϑισεν. ΣΣ. ἔμενεν. 438. ἐπάταξαν] Α. ἐπληξζαν. εἰς ᾿Αρμενίαν] Α. Σ.. Θ. εἰς γὴν Αρώρεϑ'. 

ΟΑΡ. ΧΧΧΎΥΊΤΙΙΙ. τ. τάξαι ὅτο.] Α. Θ. εἐντειλαι τω οἰκω σου. οὐ ᾧση] Α. ἔχ, υγιαζη. 4. μνησϑητι δὴ Κυριε. 

τὰ ἀρες ἃ} Α. Σ. Θ. το ἀγαϑον. 5. τὼ δωκρυώ σου] Αλλ. τὴν δεησιν σου. πρὸς τὸν χρόνον σου ὅζο. Α. ἐπι ἡμέρας σᾶ 

ὥεντε καὶ δέκω ετος. Σ. ταῖς ἡμέραις σου σεντε κώι! δεκώ ετῆ. Θ. ἐπι τῶς ἡμέρας σου πέντὰ κι δέκω ετη. 6. ῥύσομαί 

σε] Αλλ. σωσω σε. ΟΙ. δχαρῖα. ὑπερασπιῶ] Α. ϑυραιωσω. 8. ᾿Ιδὲ ἐγὼ φρέψω, ἀείμηϊ. τὸ οἰκε Αχαζ τὰ. ὡπο- ᾿ 

σρεψψω εἰς τῶ οπίσω τον ἥλιον. καὶ ἀνέξδη ὅζς.} Α. Θ. και ἐπεςραφη ὁ ἡλίιος. Σ. και ὑπεςρεψψεν ὁ ἥλιος δέκα ὡρας διω 

τον βαϑμον ὃν κατεξη. ο. ἡνίκω ἐμαλακ.Ἶ Α. Θ. εν τω ἀρρωξήσωι ἄὐτον. ἀνέφη] Α. Θ. εζισεν. Σ. υγιάαίνεν. ἐκ τῆς 

μαλακίας] Α. Σ. Θ. ἀπο τῆς ὠρρωξιᾶς. 1Ο. ἔν τῷ ὕψει ὅζο.] Σ. ἐν τω κατασιγηήθηναι τῶς ἡμερᾶς μου. 11. 12. οὐ 

μὴ ἰδὼ ἀνϑρωπον κς ετὶ μετῶώ κατοικουντων. Ἐξελιπον. 11. ἀκέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον) Α. Σ. Θ. οὐκ ἐμθλεψω ἀνϑρωπον 

ετὶ μετὰ κατοικᾶντων. Οἵ. Ἡεχαρῖία. 12. ὥσπερ ὁ σκηνὴν ὅζο.7 Α. ὡς σκεπή ετεροι μοι συνεπησᾶν. Σ. ὡς σκηνη ποι- 

μένων συνεπεσϑή. Θ. ὡς σκηνὴ οἱ φιλοι μου ἐςξενωθὴ (Π6). 13. ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνη] Α. Σ. Θ. αφ᾽ ἡμέρας ἑως νυκτος 
ἐπληρωσε με. παρεδόθην δζο.} Θ. ετεϑὴν ἐως τρωΐ ὡς λέων ὅτως συνέτριψεν τταντῶ τῶ ὁσξώ μου. 14. Ροίξ 'ς χελι- 

δὼν, Α. Σ. Θ. ἀγρου ἐγκεκλεισμενη. Ο. ΠεΧαρΙΔ. φωνήσω) Α. ορνισω. Σ. τρισω. Θ. φρουθισω. ἐξέλιπον δζς.7 Α. 
᾿ὡραιωϑησαν οἱ οῷϑαλμοι εἰς υψγος Κυριε. ὃς ἐξείλετο. τό. Κύριε ὅτε. Α. Κυριε ἐπ᾽ αὐτοις ζησονται κι εἰς τταντῶ τῶ εν 
αὐτοῖς ζωὴ πνευματος μου καὶ σωφρονήσεις με καὶ ζωώσεις με. Σ. Θ. καὶ ἀνεϑαλας καὶ ζωωσεις με. 17. Εΐλου γὰρ 
ὅζς.7 Α. Σ. Θ. «δου περι τῆς εἰρήνης μου τικρον εἰμι τῦικρον. Σ. σὺ δὲ ευδοκησας τὴν ψυχὴν μου μή διαφθεραι. ἰδὸυ γαρ 

μου τὴν ψψυχῆν. 18. ὁδὲ οἱ ἀποθανόντες ὅτε. Α. οὐ τροσδοκησουσιν οἱ καταξαινοντες εἰς λάκκον. ΟΕ. Ηεχαρία. 19,΄ 

20. ἀπὸ γὰρ τῆς σήμερον ὅζο.Ἶ Σ. σήμερον πατήρ υἱοῖς γνωρίσει πέρι τῆς ἀληϑειᾶς σου Κυριε σωσον με. 20. καὶ οὐ παύ- 

σομώι ὅς. Σ. καὶ ψαλμους υμων Ψψαλουμωαι. κατέν. τοῦ οἴκου) Σ. ἐν τῶ οἰκω. 21. καταπλᾶσαι ἐπι τὸ ελκος. 

ΟΑΡ, ΧΧΧΙ͂Χ. 1. ὡς ἐμαλακισϑη. ὅτι ἐμωλωκ.} Α. οτι ἡρρωφήσεν. Σ. στι ἡσϑένησε. ἀνέφη]) Α. Σ. Θ. ενισχυσεν. 

2. τῆς ςακτῆς]) Α. Σ. τὰ ἡδυσμάτω. καὶ τῶν ϑυμιαμ.. Α. καὶ σὺν τω ἐλαίω τῶ αγαϑω. τῆς γάζις] Α. Σ. Θ. αυτα. 

οὐκ ἥν ἀϑὲν] Α. Θ. οὐκ ἥν ρήμω. ΣΣ. οὐκ ἥν ρητον. εδὲιζεν αὐτοῖς κακὰ Ἐζεκίας εν τω. 4. τι εἰδον. ὡκ ἔς] Α. Θ. ρῆμα 

οὐκ ἔς!ν. Σ. πράγμα οὐκ εςίν. 6. Ροΐξ ἡμέραι ἔρχονται, Αλλ. λέγει Κυριος 7. καὶ ποιήσ. σπάδ.] Α.Σ. Θ. καὶ ἐσον- 

ται εὐνουχρι" 8. εἰπεν Ἑζεκ. προς σαιαν. καὶ δικαιοσύνη) Α. Σ. Θ. καὶ ἀληϑεια. 

ΟΑΡ. ΧΙ. 2. ἡ ταπείνωσις] Α. φρατειω. Σ. Θ. δυναμις. λέλυται Σ. τι ἐξιλασθη. 3. Ἑ τοιμάσατε] Α. Θ. απο- 

σκευασατε. Σ. εὐτρεπησατέ. 4. πληρωθήσεται] Α. ἐπαρθήσατε (6). Σ. υψωθήητω. τάντω τὰ σκολιὼ] Α. τὸ σερι- 

καμπες. εἰς πεδία} Αλλ. εἰς οδὲς λειῶς. 5. ὀφϑήσεται) Α. Σ. Θ. «ποκαλυῷφθησετωαι. 6. καὶ στᾶσα ὅζο.] Α. Σ. Θ. 
καὶ πᾶν το ἐλεὸς αὐτῆς. ὃ. ᾿Εξηράνθη ὅζο.7 Α. Σ. Θ. καὶ ὁτὲ πνευμῶώ ἐπγευσεν ἐπ᾿ αὐτον᾽ ἀληϑὼς χορτος ὁ λάος" εξηρανϑὴ 

ὁ χρορτος ἐξέπεσε τὸ ανϑος. ΟΥ. Ἠεχαρῖα. κὶ τὸ δὲ ρήμα Κυριου του Θεου. 0. ὁ εὐαγγελιζόμενος] Σ. ἰσχυρος. ΟΥ̓, 

Ηεχαρΐα ἰη ᾽οοσ. 10. μετὼ κυρίας] Α. εξουσιαζων αὐτω. Σ. ἐξουσίασει αὐτὸς. Θ. εκυριευσεν ἀὐτο. μετα κυρειῶς. 

μετ᾽ αὐτῷ δζς.Ἶ Α. σὺν αὐτω καὶ κατεργασίαν αὐτὰ εἰς πρόσωπον. κῶὶ Τὸ ἐρΎΟν “γ' ἐκώφου ἐναντίον ἄὐτϑ. 11. ἀρνῶς 

κ ἂν τῶ κολπῶ αὐτξ βαςασει. ᾿ παρακωλέσειἢ Σ. τήμελήσει. Θ. Ὡρώεως εξζεί. 12. σπιϑαμῆ] Α. Σ. Θ. εν σπιϑωμη 

ετοιμᾶσε Κυριος ἐμέτρησεν ἐν τρίτω τὴν Ὑῆν. ΟΥ. Ηεχαρία. ςσαϑμῳ] Σ. εν ροπη. Θ. εν διαςασει. τὰς νάπας] Α. Σ. Θ. 

βενες. 13. ἔγνω δος. Α. ἐξαϑμησατο τνευμώ Κυριου. Θ. καὶ ἀνήρ βουλὴν αὐτε καὶ εγνωρισεν αυτον. ΟΥ ΗἩεχαρΐᾳ. 

14. τρὸς τίνω συνεξουλ. ὅζς.7 Σ. μετὰ τινος εἐδουλεσατο καὶ συνήντησεν αὐτὸν οὐδὸν κρισεως, ΡΔΆΪΟ 4116 Γ ἴῃ ΗΘ ΧΑρΙ!5, 

4. οἔ, ὁδὸν συνέσεως ὅτε. Α. Σ. Θ. καὶ εδιδαζεν αὑτὸν γνωσιν. 15. εἰ ττάντα ὅζς.] Α. Σ. Θ. ἐδου νησοι ὡς λεηΐον ἀπο- 
πιῆουσιν. ΟΥ. ΗεχαρῖΔ. 17. καὶ ὡς 8ϑεν ἐλογισϑ. 18. καὶ τίνι δτς. Α. καὶ τι ομοιωμα τάξετε αὐτω. Σ. καὶ τι 
ομοιωμώ τπαρασκευάσετε. Θ, καί τι ομοιωμῶώ εἐτοιμάσατε. 10. Μὴ εἰκόνω ἐποίησε] Α. μὴ γλυπτον ἐχωνευσεν. χρυσίον 

τεριεχρύσ.] ἀεείξ χρυσίον. ἢ ὁμοιωμα κώτεσκ. 20. σοῷως ζιτει ὠὐτὰ εὐζονα. 21. οὐκ αναγγελη εξ ἀρχῆς. ἐξ ἀρ- 

χ!ς] Σ. ἀπὸ κεφωλῆς. 22. Ὁ “κατέχων τὸν] Α. Σ. Θ. ὁ καϑήμενος ἐπὶ τον. ὁ ςήσας ὅτς.] Α. Σ. Θ. ὁ ἐκτενας ὡς 

λεῆῆον ἔρανον. ὡς σκηνὴν} Α. ὡς σκεπῆν. 23. τὴν δὲ δῖς.] Α. καὶ κριτῶς γὴς εἰς σκῆωμα. 24. ἔπγευσεν ἐπ᾽ αὐ- 

Ψνο, ΝΡ. ἈΧΕΚκ 

“ 



ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ ΑὉ) ἘΘΞΘΑΙΑΜ ΑΙΓΤΕΒΑ. 

τοὺς] Α. εφυσησεν επ᾿ αὐτοὺς ἄνεμος. φρύγανα) Α. Θ. καλαμῆ. 4 5. ὡμοιωσῶτε μὲ και ρου ξθμεδε. 26. κατ- 

ἐδειζξε] Δ. Σ. Θ. ἐκτισεν. κατ᾽ ἀριϑιμὸν δτς.7 Α. Σ. Θ. ἐν ψηφω τὴν ἢ Ἐ51|Ὲ} ΑὙΤῸ. πολλῆς δόξης δος. Σ. Θ. τλη- 

ϑὸς ((. ὧλ ηϑους) δυνάμεως καὶ κρατοὺς ἰσχυος ἀψὴρ οὐκ ἐνεποδισθη. ἰσχύος αὐτὰ} ἀΕΘΙΕ οῦτο: 27. ὅδ τὲ Θεξ μδ. 

28. Καὶ νῦν ἐκ δζς.] Σ- μή οὐκ εγνως ἢ οὐκ ἡκουσάς. ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος. ΄ 29. καὶ τοῖς μὴ ὅζο.7 Α. καὶ εἷς ουκ εἰσι λυ- 

παι οςεωσὶιν αληϑυνω (ἐ αληϑυνων). »Σ. και τοῖς δυνατοῖς κρατοῖ “πληϑθϑυνων. | 

ΘΑΡ. ΧΙ]. 1. Ἐγκαινίζεσθε) Α.Θ. κωφευσατε. Σ.- σιωπήσατε. ΑἸϊῖος τη Πεέχέρμο; 4. οἴ. τότε κρίσιν ἀναγ- 

γαιλ.] Α- Σ. Θ. εἰς κρισιν εγίσωμεν. 2. τὴν κατῶώ ποδας αὐτε, καὶ πορευεται.. ϑοσα ὅζς.7 Α. Σ. Θ. εἐδωκε κώτω προσ- 

ὡπὸον ὠυτε εϑνη καὶ βασιλεῖς. Οἵ, Ἠεχαρῖα. ἐκφήσει] Θ. παιδευσει. 4: ἐνήργησε] Α. Σ. Θ. εἰργάσατο. ἀπὸ Ὑγενε- 

σεων ὠρχῆς. εἰς τὰ ἐπερχόμενα] εἰς τῶ ἐρχομένω. Θ. τοῖς ἐσχάτοις. 5. τὼ ἄκρα) Ἀ. τὰ τελευταία. τῷ ὠκβῶ τῆς Ὑὴς 

χα ἐξεσησαν, ηγῆσαν ὅζο. 7. Ἴισχυσεν ὅτο.} Α. ενισχυδ κῶς ἐνισχωσε τεκτῶν σὺν τυρωτή. λειαίνων σῴυρη συγκατελάυνοντι 

καϑοδὸν λέγων τή κολλῆ ὠγωθον εςῚ- Σ. ισχυὲ καὶ ενισχυσὲν ὁ τεκτῶν τὸν πυῤωτήν λεώιϊνγων σῴυρη τον ὠκμονευτῆν λεγὼν 

εἰς κολλησιν κάλον ἐς!. Θ. ανδριζου καὶ ενισχυσε τεκτῶν τὸ χώλκον καὶ ὡλεαινῶν ὠκμοονετον ([1ς) σφυροκοπον λέγων τὴ 

κολλη αγωϑον ες! καὶ ἐνισχυσεν. ὥυτο. σε Ηοχαρίὰ. 9. ὥκρων) Α. τελευταιξ. Σ. περώτων. εκ τῶν σκοπίων᾽ ὠυτὴς 

ἐκάλεσε με. σκοπιῶν] Α. ἀπεσπασμένων. Σ. αγκωνων. Θ. πλευρων. ΟἿ. Ηδεχαρία. ἐγκατέλιπον) Σ. απεδοκιμασά.- 

Θ. «πωσαμῆν. 110. ἠσφαλισάμην σε] Α. Σ. Θ. αντελαξομὴν σου. τῇ δικαίῳ μου] Σ. τῆς δωκωιοσυνῆς μου. ΤΙ. οἱ 

ἀντικείμενοί σοι] Α. Σ. Θ. οἱ ἀνδρες αντιδικοι σου. 12. ὃ παροινήσεσιν εἰς σὲ] Α. τῆς αήδιας μου. Θ. τῆς μαχης μου. 

1 ς. πριφηροειδεϊς} Α.. ἐχοντῶς τομαις τοματων ([0). Σ- Θ. ἐφομώμένον ἀμφηκη. 15, 16. εὐφρωνϑήση κχκα ἐν Κυριὼ εν τοῖς 

«γιὸις Ἰσραηλ. Και καυχῆση καὶ ὠγαλλιώσονται. 18. διψῶσαν ὅτο.} Α. αθατον εἰς διεξοδους. ΣΣ. εἰς εκθολας. 10. εἰς 

τὴν ἄνυδρον γῆν] Δ. Σ. Θ. ἐν τῇ ερήμω. πύξον] Σ. ἀκαρπον ξυλον. Θ. ἀκανϑαν. καὶ κυπάρισσον] Σ. καὶ ξυλον ἐλαιδ. 

σῇ, Ἡεχαρὶ. δα Ιου. 20. κατέδειξεν) Α. Σ. Θ. ἐκτισὲν αὐτο. 21. Ἐγγίζει ὅς. Α. Θ. ἐγγίσατε τὴν δικασιων 

ὑμῶν. Σ. προσαγώγετε τὴν κρίσιν ὑμῶν. ΟΕ Ηεχαρὶα. 22. τὸν νϑν] Α. Σ. Θ. τὴν καρδίαν ἡμῶν. τὰ ἐπερχόμενα] 

Αλλ. τῶ σημειὼ τῶ μετῶ ταυτῶ. 28. εαν επερωτήσω ἀὐτξς. 20. οἱ ποιᾶντες υμῶς ἈΚ ὠδὲκοι. 

ΟΑΡ. ΧΙ.11. 1. κα Ιακωδ Κὶ ἰδου ὁ παῖς μου. 2. δὲ ἀνοισει. 4. ἀναλήψει κωὶ οὐ ϑραυσθησεται. 7. καὶ καϑ- 

ημένους και ἀεεῖ. το. ἤ ἀρχῇ αὐτϑ Κα ἄνω. 14. ἐσιτωπήσω κα ὧπ' αἰωνος----εκφάνω κι ἐκξήσω. 16. ἃ ποιήσω 

αὐτοῖς, κῶι οὐκ. 10. αλλ ἢ « ὃ λαος, οἱ παιδὲς και. 21. ἐξουλεύσατο] εθουλευτο (4ς). 423. εἰσωκάσατε) τροσ-- 

εἶει καὶ εἰσακουσετα!-. 

ΟΑΡ. ΧΙ]. 1. καὶ εκωλεσώ σε. 4. ἐνωπίον μου εδοξασϑης καὶ ἐγω ἡγαπήσα σέτττυπερ σοὺ πολλοὺς. 8. και 

οφϑαλμοι κα αὐτῶν εἰσὶν ὠσαυτῶς. 9. εξ ἀρχῆς τις ὠκουσῶς ποιήσει ὑμῖν. 10. μετ ἐμὲ ὃκ ἐσὶν. 12. ἐγὼ ἀνήγἾε- 

λα] εγω ἀεεῖ. 16. στι ουτως λέγει Κυριος. 17. ὥολὺν καὶ ἰσχυρὸν. 19. γνώσεσθε αὐτὰ] ἀεεἴξ αυτα. 20. ευλο- 

γησει μέ. 21. τὰς ὠρετῶς μου διηγησασθαι. 23. Οὐκ ἐμοι προδατῶ τῆς ὁλοκῶρπ. 24. ἀργυρίε ϑυσίασμα ] ἀργυριε 

ϑυμιαμω---προέφης σου. 27. οἱ πάτερες ὑμῶν πρῶτον ἥμαρτον, κῶι. 

ΟΑΡ. ΧΙΙΥ. 2. καὶ ἠγαπημένος] ἀεοίτ ηγαπήμενος. 5. τῇ χρρί αὐτϑ. 6. καὶ ὁ ρυσαμενος αὐτον----ΕὙω Θεος 

πρῶτος. 7. καλεσατω καὶ ετοιμασατω μοὶ Καὶ αναγγειλάτω αφ᾽ οὗ ἐεταζω ανϑρωπον. 9. καὶ οὐκ ἥκουσαν ὅζο.Ἷ καὶ 

ουκ ἦσαν τοτε οἱ πλάσσοντες “--- μώτῶίω καὶ οἱ γλυῴοντες ανωφελη. ἀλλὰ αἰσχυνθήσονται!) Δλλ. κ͵ὶ μώρτυβες αὐτῶν εἰ- 

σιν οὐκ σονται εδὲ γνωσονται ινώ αἰσχυνθϑωσιν' τις πλάσσει ἰσχυρὸν κι γλυηῖον χωνευσει εἰς ανωφελη ({6Γ. ανωφελει). 

ἰδου πάντες οἱ κοινωνέντες αὐτῶ ὠἰσϑησοντῶι. 11. κ͵ὶ κωῷοι εἰσιν ὥπτ ανϑρώπων συναχβησονται πάντες. 13. ἐν μέτρω 

καὶ ἐμορῷωσιν αὐτὸ χῶι ἐν κολλῆ. 14. ὃ εκσψψεν κε εαὐτῶ ζυλον ἐκ. τε δρυμε καὶ ελαξε τρινον κώι δρυν καὶ ἐκραταίωσεν 

εαυτω ζυλον εκ τοῦ δρυμου ὃ εφυτευσεν --- ὁ Κυριος. 15. «πὶ αὐτῷ “τ καυσας εϑερμανϑη----αρτοὺς ἐπ᾿ αὐτω---σροσχυν. 

αυτες. 17. Τὸ δὲ λοιπὸν αὐτε---κᾶι προσευχ, προς αὐτον. 19. καὶ προσκυνει αὐτῶ λεγων εξελου μας. 21. παίδω. 

μϑ, κ ἐμὸς εἶ συ. 23. Ροΐξ ὀρανοὶ, Αλλ. καὶ «ἁγωλλιασθω ἡ γήη. καὶ οἱ βουνοι. 24. ὃ λυτρουμενος και πλάσσων ἐκ 

κοιλιας. πάντα] ᾿Αλλ. ταυτά. 26. τῇ Ἱερουσαλὴμ] τή ἀεεἴ. τῆς Ιδουμαίας ] τῆς Ἰουδαιως. 

ΘΑΡ. ΧΙ,. 1. ὑπακουσαι ἐμπροσϑ. ϑύρας] Αλλ. συλᾶς. 2. ἔμπροσθεν σε] Αλλ. ἐμπροσθεν αὐτΕ. 8. ὁ Θεός 

σου] σου ἀεείξ. 6. οὐκ εςὶι πλὴν ἐμου. Αλλ. οὐκ εςὶν ετὶ πλῆν ἐμου. 8. εγὼ Κυρίιος ὁ κτισας σε. 9. Ἰοίων βελτιον 

κατεσικ."--αροτρίάσει τήν Ὑην᾽ ᾿ὰ 8ῶι ὁ κρινομένος μέτα τοῦ πλάσαντος αὑτον. Ροΐξ ἐκ ἐργάφι, Αλλ. κῶὶ τὸ εῤγον. μῆ 

ἀποκριθήσεται ὃζς. αὰ Άη. οοηι. ἀείαηϊ. το. Τί ὠδένοις] Αλλ. τι ωὠδινησεις ((οτ. ωὡδένεισεις). 11. ὃ ποιήσας 

ἡ πλασὰς αὐτὸν καὶ τῶ ἔπερχ. περι τῶν υἱῶν μου κι πέρ! τῶν ϑυγατέρων μου. 14. Κυριος ὁ Θεὸς σαξαωϑ----οπίσω 

σου ἀκοὰς ϑήσουσιν δεδεμένοι. τ8. οὐκ εἰς κενὸν ἐποιῆσεν αὑτὴν ἀείαηῖ. 109. ανωγγελ. αληϑ. ἢἥπε και. 20. Συν- 

αχϑ'. και ἠκατε-τ-τῶς πρὸς “εους. 21. ταυτῶ παντὰ ὡπ᾽ ὠρχῆς----δικαιος σωτῆρ, ἢπε και. 24. τὸν Θεὸν] Αλλ. τῶ 

Θεω. 28. ἥξει] Αλλ. ηξεσιν. διοριζοντες εωυτξς. διορίζοντες ) Αλλ. αφοριζοντες. 26. Κὶ εν Κυριω δικωιω'.--ττεν τω 

Θεω δοξασθησεται. 

ΟΑΡ. ΧΙ. τ. Ναξὼ] Αλλ. Δαγων. κωὶ κτήνη" αἰρετῶι αὐτὰ. 2. κὶ ἔκ ἰσχυοντί. 6. εκ μαρσιππου. Αλλ. 

εἰς μαρσιππίον. 7. ἐπὶ τῷ ὥμου] Αλλ. ἐπι τῶν ὠμῶν. καὶ ὃς ὧν βοησὴ πρὸς αὐτο. 10. ἔκτισα] Αλλ. ἐκτισῶὼ ἄυτον. 

ΤῚ. Χκῶὶ ἐποιησῶ “τ Τῆν οδὸν αυτᾶ. 13. οὗ μῆ βραδυνω. 

ΟΑΡ. ΧΙ ΜΙ]. τ. Καταᾷ. καϑθησον-τττεις τὴν γὴν οὐκ εςί ϑρονος εἰσελε εἰς τὸ σχοτος ϑυγατ. Χαλδ. εἰς τὴν γῆν] 

Αλλ. ἐπὶ τὴν γῆν. 2. ἀπ οκώλυψα! Αλλ. καὶ ανωκαλυψναι. 3: Αποκωλυφϑ. ἡ αισχημοσυνή, φανησ'΄.----δὅκετι σὲ μῆ. 

5: κληθήσῃ] Αλλ. κληϑης. 6. καὶ δέστι ἐμιανᾶς τὴν κληρ.----εἰς τῶς χειρας σου----αὐτοις ἐλεος κα ὅϑεν. 8. ἄκεε] Αλλ. 

ὠκουσον. ἐν τῇ καρδιω ὠντῆς. 10. πονηρίως σου] Αλλ. πορνειώς σου. ΟΤι ἡ συνεσΊς. σοὶ αἰσχύνη] Αλλ. εἐφξαΐς σοι εἰς 
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αἰσιχυνήν. ἐν τὴ καρδία σου. 12. κ͵ὶ τῇ πολλὴ φωρμακ. 183. τοὺς ἀξερᾶς τὰ ἔρῶνΕ. 16. ἐν τή μεταζολῆ σου εκ 
γεοτητος σου. 

ΟΑΡ. ΧΙ,ΨΙΠ. 2. ονομὼ αὐτὸ. 43. προτερῶ ἐτὴ ὠνηγ[ειλατε---τωκουξὸν ὃς σοι ἐγένετο. 4. Γνωσκῶ εγω οτι. 

5. τὰ πάλαι πριν ελϑειν»---Οτι τῶ εἰδωλα----εἰπὴς ἀείιηῖ. 6, ροίξ γίνεσϑαι, Αλλ. καὶ οὐκ εγνως ἀυτα. 8. ἄνομος. 

στι εκ κοιλιάς. ΤΟ. εξοιλομὴν δὲΞ 1ΙἹ. ποιήσω σέ. 13. καὶ τῇ δεξιω με ἐσερέωσώ. 14. τίς αὐτόὶς ὅζς. Α. τις εν 

αὐτοῖς ὠπήγίελε ὅτε. Οὗ, Ηεχαρ]α δα ἴοο. 17. δεδειχα σοι εἰς ὠφελειαν. 18. Καὶ ἠκουσας, ἤπα εἰ--τως κυματα. 

10. Ροῖϊ ἡ ὥμμος, Αλλ. τῆς ϑώλασσης. δδὲ μὴ αἀπολειτῶι τὸ ονομῶ σου. 20. λεΎΕΤΕ, στι ἐρρυσατο Κυριος. δᾶλον) 

Αλλ. λαὸν. 21. ἐὰν διψήσωσι ὅζο.} Αλλ. οὐκ εἰασεν αὐτὸν διψησαι δὲ ἐρήμου αγων αὐτον. 

ΟΑΡ. ΧΙΙ͂Χ. 1. προσέχετε] Θ. ἀκροάασατε. ΟΥ. ΗεχαρίΔ. ἐκ κοιλίας ὅζο.} Αλλ. εκ γαςρος ἐκώλεσεν με. 

2. ἔκρυψέ με] Αλλ. ἐσκεπασεν με. 4. πάρω Κυρίου. ἐναντίον] Αλλ. ενωπίον. . ς. δουλον αὐτω. συναχβήσομαι] Αλλ. 

συναχβησετωι. ἔςαι ἰσχὺς μου. 6. τὸ κλήϑηναι σε---ιδου τεϑεικα σε---τὰ εἰναί εἰς σωτήριαν. 7.. ἐξελεξάμην σε] Αλλ. 
ἐξελεξατο σε. 8. καὶ ἔδωκά σε δζς.] Αλλ. καὶ εϑήκα σε εἰς διαϑηκὴν γένους εἰς φως εϑνων. 0. ἀνωκαλυφϑηναι] 

Αλλ. ανωκαλυῷϑητε. 1το. καύσων, ἢῃδ ὁ, παρωκαλ.] Αλλ. παρωκώλεσει αὐτῆς. 12. “- ἐρχοντῶι ἕτοι ὦπο βορρῶ. 

14. καὶ ὁ Θεὸς αντελάξετο μου. 15. γυνὴ] Αλλ. μητηρ. 17. ἐκ σθ] Αλλ. ταχυ ἀπὸ σου. 18. καὶ ἰδὲ πάντας τές 

υἱδς σου----κῶι! ἡλθον πρὸς σε. ὡς κόσμον] Αλλ. ὡς φολον. καὶ περιϑησὴ αὐτοὺς. 10. διεφϑαρμενα σου καὶ κατα- 

πεϊωκοτα νυν φενοχωρῆσε. 21. δ5τοῖ δὲ μου. 22. ἰδὸυ ἀρω εἰς τῶ εϑγή. 25. πάρω ἰσχνοντος εἰ σωθησεται----τὴν 

κρισιν μου κρνῶ. 26. τας σάρκας αὐτῶν κωι μεϑυσϑήσονται κα καὶ γνώσεται πάσω σαρξ. 

ΟΑΡ, [.. 1. ΠΠοιον τουτο το βιδλιον----εν ᾧ ἐξαπεξειλα. τίνι ὑπόχρεω ὅδζο.Ἷ Αλλ. τινι ὑποχρέω τῶν πράσσοντων μὲ ᾧ 

σεπράκα ὑμᾶς ἄντω. Αλλ. ὑποχρεως ὧν τινι πεπρώκα ὑμας. 2. διοτι ηλϑον. 4.. τοῦ γνωναι ας καιρον-ττ-ὰς εϑῆκε μὲ 
πρωΐ νοεῖν τῦρωΐ. 6. εἰς ρᾳαπισμω. ΤΙ. ταῦτα] Αλλ. ταυτὰ πάντα. 

ΟΑΡ, ΠῚ. τ. ἣν ἐλατομ.}] Αλλ. εξ ἧς ἐλατομ. Σ. οϑὲν ἐλατομ. ὃν ὠρύξ.] Αλλ. εξ οὗ ὠρυχβητε. ΣΣ. αϑεν εξεπῳ- 

λασϑητε. Οἵ. Ηεχαρὶ. 2. καὶ εὐλόγησα)] Αλλ. καὶ ἡγαπησώ. 3. τῶ ερήμω αυτής ὡς τὸν παρώδεισον κς τῆς τρυφης 

καὶ τῶ ὥρος. ὡς παράδεισον] Α. ὡς τρυῷεραν καὶ ομώλην ὠυτὴ ὡς κῆπον. Σ. καὶ τὴν αδατον αὐτῆς ὡς τταραδεισον. Θ. 

ὡς κήπον τρυῷης καὶ τὴν ὠὡρωδώ αὐτῆς ὡς κήηπον. αἰνέσεως] Α. εγκωμίου. Σ. ψαλμου. Θ. ὠὡδὴς. 4. ἐθνῶν] Α. Σ. φυ- 

λων μου. Θ. γενος (. γενους) ἐμου. ΟΕ, Ηεχαρῖα. 5. εἰς τὸν βραχίονά μου δζο.] Α. Σ. καὶ βρώχιονι μου εϑνὴ κρινῶ- 
σιν. Θ. καὶ τω βράχιονι μου λάοι κριϑησονται. 6. παλαιωθήσεται] Α. κατατριθησέται. οἱ δὲ κατοικουντες αὐυτῆν. 

7. καὶ τῷ Φαυλισμῳ) Α. Σ. Θ. καὶ ἀπὸ των βλασφημίων αὐτων. 8. ὡς ἐματιον αὶ πωλαιωθησετῶι καὶ βρωθήσεται ὑπο 

χρόνου κω! ὡς εριον. 0. ἔν ἀρχὴ ἡμέρας ὅζο.} Σ. κατῶ τὰς ἡμερῶς τας εμπροσθεν εἰς γενεᾶς φἰωνων. ἡμέρας] Αλλ. ἡμε- 

ρων. το. Οὐ σὺ εἶ δζο.7 Α. σχ! συ εἶ ὁ λατομησας ορμήμω ((οτ. ὠρμήμα) ὡς δεινοποιήσωι κῆτος. ΣΣ. οὐ σὺ εἶ ἡ λατο- 
μησασώ ὡλαζονιαν τραυματισάσώ δρώκοντα. ΟΕ. ἩεχαρὶΔ. ἐρημᾶσα] Αλλ. ξηρανασω. 11. ἀποςραῷ.] Α. επιςραῷ. 
αἴνεσις] Αλλ. αγαλλιασις. εὐφροσύνη] Α. Θ. χαρω. Σ. ἀγαλλιώμω. ἀπέδρω] Α. Σ. φευξονται. 12. ττωρακαλῶν σε] 

Σ. τυωρήγορων σε. γνῶσι τίς ὅσα] Αλλ. τινὰ ευλαξηϑεισα. 13. τὸν ποιήσαντα] Α. Σ. Θ. τον ἐκτεινάντώ. τὸ τρόσ- 

ὠπον] Α. Θ. ἀπὸ προσωπξ. ἐβουλεύσατο] Α. ἐτάχυνεν. Σ. Θ. ἡτοιμασϑη τε διαφϑειραι. 1.5. Κυριος ὁ Θεὸς σε. 17. τὸ 

ποτήριον 2] Α. εκπΐωμω ([οτί. ἐκπωμα). ΣΣ. κρατηρωποτήριον. Θ. κονδοποτήριον. το τσοτήριον τῆς στωσεως, ΠΠΠῈ γωρ---- 

τὸ κονδυ του ϑυμου μου ἐξεπιες. τῷ ϑυμξ μου] Θ. σαλου. ΟΕ. Ηεχαρΐὶα Δ ἶοσσ. 18. παρωκωλῶν] Α. διωξαςαζων. 

Σ. παρηγορων. ἀντιλαμᾷ.7 Α. Σ. Θ. ἐπικράτων. ὕψωσας] Α. ἐμεγαλυνας. Σ. Θ. ἐξεϑρεψας. 10. Δυο ταυτὰ ἀντι- 

κειμένώ σοι. ἀντικείμν. σοι Α. Σ. τῶ συναντησῶντῶ σοι. πτῶμα] Σ. ἡ ταλαιπωρίω καὶ ἡ συντριδηῆ. 20. οἱ ἀπορόμενοι] 

Α. ερριπίασϑησαν. ἐπ᾽ ἄκρου ὅζε.} Α. εν κεφαλὴ πάντων εξωτατων. Σ. ἀμῷοδων ((ςΓ. εμιφοδων). εκλυομενοι δίω Κυ- 

ρι5. 21. ὅκ ἀπὸ οἴνου] Θ. ἐπιτιμήσεως Θεξ σξ. ξκ πο οἱνξὶ “γ, 8δε πὸ σικερα. 22. ὃ κρίνων ὅζο.] Α. δικώσετωι τον 

λαὸν αὐτῷ. Σ. ὑπερμαχήσει ὅζο. Οἱ. ἩεχαρῖΔ. εἴληφα] Α. ἐλαθον. Σ. ηρά. τὸ ποτήριον ὅζο.} Α. ἐκπομώ ποτήριον 

χρλου μου. . κρωτηρῶ. ποτήριον. 23. δώσω] Α. Σ. Θ. ϑήσω. τῶν ἀδικησ. σε] Α. των εδαφιζοντων σε. Σ. ἀποικίσαν- 

των σε. τοῖς ταραπορ.] Σ. ὡς ταροδον. 

ΟΑΡ, [1]. 1. καὶ ἐνδυσαι, ἤπιε συ. τὴν δόξζων σου] Α. καὶ τῶ ἐματιῶ τής αυλήσεως σέ. Ἱερουσαλήμ τολις ἁγιώ. 
ἀπερίτμητος] Α. ὠκροδυςος καὶ μεμιάσμενος. 2. ᾿Ἐκτίναξαι τὸν χϑν] Α. ἐκτινώχθητι ἀπὸ χοος. (ΟΥ, Ἡεχαρία. ἔκόδυ- 

σαι] Αλλ. ἐκλυσαι. 23. λυτρωϑθήσεσϑ ε] Α. ἀχηςευϑήσεσϑε (6). 4. τὸ πρότερον] Σ. ἐν ὠρχή. καὶ εἰς ᾿Ασσϑρ.] Σ. 

καὶ Ασξρ ενέκεν ϑδενος ἐσυκοφαντήσεν αὐτὸν. 5. θαυμάζετε δζο.] Α. οἱ ἐξουσιαζοντες αὐτὸ παρωνομουσιν. Θ. οἱ ἄρχοντες 

αὐτῷ ολολυζυσιν. Οἴ. ΗεχαρῖΑ. διὼ τυαντὸς δζς.] Α. ἐνδελεχως πῶσαν ὡρᾶν τὸ ὀνομῶώ μδ διασυρεται. 7. ὡς ὡραῖοι οἱ 

ποδὲς ευωγ]ελιζομενε οὐκοῆν εἰρήνης ὡς ευωγ]ελιζομενου. 8. ἡνίκω ἂν δζς.] Α. Σ. Θ. εν τῶ ἐπιςσρεψγαι Κυριον. (Ε Ἡεχαρΐᾳ. 

ηνικώ ἐλεήση, ἤη6 ἂν. 0. ἹΡηζώτω ὅζο.] Α. κελωδησατε. ἀνεσετε (ἢς). ΟἿ Ηεχαρία. ἡλέησε] Α. παρεκάλεσεν. Σ. 

ταρεμυϑήσατο. αὐτὴν] Αλλ. τον λώον αὐτῆ. Ι0. Καὶ ἀποκαλύψεΩ ἀεεῖξ και. ἄκρα] Α. περώτώ. 11. ἀφορίσϑη- 

τε] Α. ἐκλεκτοθϑήτε. καὶ ἀῷορισϑητει 12. Ὅτι οὐ μετὼ ὅζο.7 Α. στί οὐκ ἐεκϑαμᾷησει. Σ. εκϑαάμδετε. Θ. ϑορυῦετε 
(ς). δδὲ φυγὴ πορευσεσϑε, ἀείαηί. ἐπισυνάγων] Α. συλλέγων. 13. ὑψωθήσεται] Α. Σ: Θ. ἐπαρϑήσεται και 

μετεωρισϑησεται. σε Ηεχαρῖία. 14. τὸ εἶδός σου] Α. ορᾶσις αὐτὰ καὶ μιορῷη αὐτξ. ἀπὸ υἱων] Σ. ταρώ τὸς υἱξς τῶν 

ανϑρωπὼν. 1. ϑαυμάσωταιἾ Α. Θ. ρατήσει (Ης). Σ. «ποξαλει. συνέξουσιν] Α. συντελεσουσιν. 
ΟΑΡ. 1,1]. τ. ἐπὶ τινι. 2. δδὲ δοξα" εἰδὸμεν, ἤπε και. δόξα] Α. διαπρεπεια. ΟΕ. Ἠεχαρῖα. 43. ἐν σληγῇ 

ὧν ὅζο.7 Α. ὠλγηδόνων καὶ γνωφξὸν ὠρρωφξια. Σ. ἐπίπονος κά! γνῶφςος νοσω. Θ: αλγήδονων καὶ γνωςος μαλακίώω. ΟἿ, 

Ἠδχαρΐδ. τρόσωπον] Αλλ. εἰδὸς. 4. εν τονω καὶ ἐν τυληγη “Ὁ ὑπο Θεξ καὶ κακώσει. 6. ἐπλανήθημεν) Α. ενευσῶ- 



-- 
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μεν. Σ. ἐτραπημεν. Θ. ἐξεκλίναμεν. 7: ἐπὶ σφαγὴν Σ. «15 ϑυσιαν. ϑτος οὐκ ἀνοίγει: 8. ὅτι αἴρεται ὅζο.] Α. στι ὧπ΄- 

ετμήϑη ἀπο Ὑῆς ᾧωντων ἀπὸ αϑεσιας λαδ μὲ ηψατο ἀντῶν. Σ. Θ. απετμηϑη εκ γῆς ζοπῶν δια, τὴν αϑεσιαν τὰ λαξ 

τλήγη αὐτος. σε Ηεχαρία. 9. Και δώσω σοι-τ-εδὲ ευρεϑὴ δολος ἐν τω φο
μ. το. καϑαρίσαι ὅζο.} Σ. ἐλεήσαι ὠυτον ἐν 

ΞΡ τραυματισμω. ψυχὴ ὑμῶν] Δ. Σ. Θ. ψυχὴ αὐτε. 
ΤΙ. δέξαι αὐτῷ ὅτο.} Α. Σ. Θ. σψεται ἐμπλησϑησετωι εν τὴ 

Οἵ. Ηεχαρίδ. εὖ δουλεύοντα] ἹΣ. λατρευοντῶ. ἀνοίσει] Α. βαςξασει. Θ. υπή
νεγκεν. σῇ Ἡεχαρία. 12. 

ὠωσεί αυτξ. 
». “2 

3 ,ὕ 

γ" 
γόμ.. ἐλόγ.Ἶ Θ. και τῶν «σεξων ἀπεσχετο. ἐλογίσϑη) Δ. 

υ ἀνθ᾽ ὦ 
δ. ἐν τὸς ἃ 

σκὺλα] Α. λαφυρώ. ἀνϑ᾽ ὧν παρεδ.} Α. στι σαξέ τόϊς. 

Σ σεν ἐπ ορὴ Α. ἡρεν. Σ- Θ. ἀνελαδετο. διὼ τὼς ὅζς.} Σ. τοῖς αϑετουσιν ἀντεξη. τοωρεδόση) Ἄλλ. κατ- 

ἜΣ 110. 1. βοησον και τερποὺ ἡ οὐκ. τῆς ἐρήμου ἄς. Σ. Θ. ηφα
νισμενής ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς Τῆς ὑπερανδρου ((ογί. 

υπανδρου). ΟἿ. Ηεχαρὶα. 2: σκηνῆς] Δ. σκεπῆς. καὶ τῶν δτς.} Α. Σ-. Θ. καὶ τὰς δερρεῖς τῆς σκηνῆς σοὺ ἐκταϑητώ
- 

σαν. τὰ σχοιίσματάώ σε] Α. Σ. τὸς κωλξς σδ.' Θ. τῷ περισσῶ σξ. κατίσχυσον) Σ. ἀσαΔΣ αἰξ' 15: ἐκπέτασον) Σ. δια- 

κσψαις. Θ. λυϑησὴ ((ΟΓ. λυϑησει). ἠρημωμϑας] δ Σ. ἡφανισμενας. ΓΟ. Ηεχαρἶλ. 4. ὅτι κατησχ.} ὃ γαρ κατησχ. 

ἘΣ ὁ ποιῶν σε] Δ. ἔχε! σῈ. Σ. κυριεύσει σου. ὁ ῥυσάμενοςἢ Α. αγχιφξευ
σων (αἴ νἀεζυΓ, (εγ. ἀγχιφευσον). 6. Οὐχ ὡς] 

Α. στε ως. Σ. ὡς γαβ- ὀλιγόψυχον)] Δ. Σ- Θ. κωτοδυνον πνευμάτι. 
Κυριος ὁ Θεὸς σέ. 7- ἐλεήσω σε] Α.Σ. αϑροισω σε. 

Θ. συναζω. 8. Ἐν ϑυμῷ μικρῷ] Σ. ἐν ἀτομῶ ὁ6Ὑ75. Θ. προς ολίγον. 9. ̓ Απὺ τῶ ὕδατος δ.ς.Ἷ Δ. ὡς αἱ ἡμερωι Νῶε 

αὕτη μοι ὦ ὠμοσῶ ὠπὸ τὸ παραγαγεῖν υδατα ἐπι τὴν γῆν ὅτως ὠμοσῶ πὸ παροζυνϑήναι ἐπι σοι και ὦπο ΤῈ ἐπιτιμήσωι εν σοι 

στι τὰ ορή ανωχωρήσουσιν ΧΩὶ οἱ βουνοι σφωλήσονται καὶ ἐλεος μὲ παρῶ σὲ δὰ ανωχωρήσει. Σ. Θ. κατῶ τὰς ἡμέρας Νῶε 

τουτο μοι κώϑοτι ὠμόσω μὴ ἐπελϑεῖν υδὼρ Νωε ετί ἐπι τὴν Ὑὴν ἕτως ὡμοσώ μῆ οργισίληνῶ! σοι μῆδε ἐπιτιμῆσαι εν σοι. τῶ 

γαρ ορὴ σαλευϑησονται καὶ οἱ βενοι κλιϑήσοντωι, το δὲ ἐλεος μου ὦπὸ σὰ ἘΧ ἐπικινηϑησεται. ΟΥ. Ηεχαρία. 1ο. Ἱλεώς 

σοῆ Α. λελαπισμενη-. Σ. καταιγισϑησωμενή. Θ. τιαρηγορήμενη. 16. ὡς χαλκεὺς δες. Α. Σ. Θ. τεκτονῶ Φυσεντὰ εν 

πυρι ανϑρωκῶς καὶ ἐκφεροντῶ εργον καὶ ἔγῶ ἐκτισώ σε διαφϑειροντώ τὲ ἐεκφϑειραι πᾶν σκευος πλάσσομενον. ἄνϑρωκας 

Αλλ. εν πυρι. εγὼ ἐκτισῶ σὲ, πο δὲεὶ 17. σκευνωςὸν] Αλλ. ενεργον. φϑαρτον. οὐκ ευοδωϑησεται. ἀναςήσ. ἐπὶ σὲ 

Σ. ανϑιςωμενή σοι. ἡπήσεις] Ἀ. καταδικάσεις. τοῖς ϑεραπ.} Α. Σ. Θ. τοις δυυλοις. καὶ ὑμεῖς ὅδτς.] Α. Σ. Θ. καὶ ἥ 

δικωιοσυνη αὐτῶν παρ ἐμθθι. 

ΟΑΡ. 1,7. 1. βαϑίσ. ἀγοράσατε) Ἀ. Σ. Θ. καὶ φάγετε και ἐλθόντες ἀγοράσατε ἀνεὺ ἀξγυξίου και ἀγάλματος. ΟἿ. 

Ἡδχαρία. 2. τιμᾶσϑε] Ἀ. φαϑμησατε ἀργύριον καὶ κοπον ὑμῶν. Σ. Θ. ἐτῶται ἀργύριον ἔχ, ὑπερ ἀξτῶν Καὶ τὸς κοπὲς 

υμων. Οἱ. Ηεχαρὶα. ἐν ἀγωϑ οἷς] Ἀ. Σ. πιοτήτι. Θ. Ὡπλοτῆτι. . ταῖς ὁδοῖς μου] Α. Σ. Θ. προς μέ. ἐν ἀγαϑοῖς] 

ΑΟΣ. γάλα. καὶ διωθϑήσομαι ἔχς Α. καὶ κοψω υμιν συνϑηκήν αἰωνιον. 4. μαρτύριον) Θ. συμξιξαζοντα. ΟΥ. Ηεχα- 

ΡΟΪΔ. μαρτυριον εϑνεσιν, ἤπο ἐν. δ. καὶ τῇ αγιδ ἴσρ. 7’ ἐπιςρωφήτω] Σ. μετανοησατῶ. ὅτι ἐπὶ πολὺ] Α. οτ' πλή- 

θϑυνει τὸ ιασασθαι. Σ. πολὺς γαρ ἐσὶν αφιεναι. 8. αἱ βελαί μου] ΑΟΣ. Θ. οἱ διαλογισμοι μου. 9. ἀπέχει] Α. ἐμετε- 

ὡρισ'9η. Σ. Θ. υψωϑη. 10. ἀποςραφ"] Σ: ὑποςρεψ7. καὶ ἐκτέκη ὅζς.7 Α. γεννηματισει
 αὐτῆν. Σ. και βλαφξήσαι αὖυ- 

τὴν ποιήσει. εἰς βρῶσιν Δ. Σ. Θ. τῶ ἐσθϑιοντι. 11. οὐ μὴ αποφραφη ἐὼς ὧν συντελεσϑη ὁοσὰ ηϑελησα. τελεσϑη] Α. 

Σ. Θ. ποιήσει. ὅσα] Αλλ. παντῶ. εὐοδώσω] ΔΑ. κατευϑυνη. Σ. κατορθώσει οσὰ ἀπεφειλώ ἄυτον. 12. ἐν χαρῶ] Ἀ. Σ. 

Θ. εν εἰρήνη. διδαχϑήσεσϑε]) Σ. Θ. οδηγηϑησεσε (ει. οδηγηϑησεσϑ αι). ἐξαλδνται) Α. κελαδησουσιν. Σ. ἐλαρευσον- 

ται ἐμπροσθεν ὑμων. τοὶς κλάδοις Α. ταρσω. Σ. Θ. χειρί. 13. κυπάρισσος] Ἀ. ἐλατη. Σ. Θ. βρᾳϑυ. κοωνυύζις) ᾿Αλλ. 

κνιδὴς. ἐκλείψει] Δ. Σ. Θ. ἐξολοθρευθήσεται. 

ΟΑΡ. 1.ΥἹ. 1. ἤγγικε ὅζς.} Σ. ἐγγὺς Ὑαᾷ ἡ σωτηριὼ. παραγινέσϑαι] Ἀ. Σ. Θ. τοῦ ἐλεῶ. Ζ. ἀντεχόμενος ] Σ. 

ἀσφαλιζομενος. μὴ βεξηλξν) Α. ὧπὸ τὲ βεξήλουν αὐτο. διατηρῶν } Α. Σ. Θ. φυλώσσων. 8. ἀλλογενὴς] Α. αποζενο- 

μένος. Σ-. ἀλλοτρίος. Θ. τπροσκολλήϑεις. ᾿ΑΦοριέϊ με] Δ. διαχωρίζων διαχωρισει με. Σ. χωρίσμω χώρισέε με. Θ. αφο- 

ρισμω ἀῷοριει με. 5. τόπον ὀνομώφον ας Κῶ! ονομῶ ὩΎαΜον κρειῆω. ἐκλείψεῖ Α. ἐξολοθρευθήσεται. Σ. Θ. ἐπαρϑησε- 

ται. 6. προσκειμένοις] ΣΣ. τροσκολλωμένοις. δελεύεν} Α. Σ. Θ. λειγδργειν. ἀντεχόμενους ὅτο.} Α. Σ- ασφαλιζομενες 

τὴν διαϑηκὴν μου. 7. δεκταὶ] Α. εἰς εὐλογίαν. 8. διεσπαρμένους] Α. Σ- Θ. εζωσμενᾶς. ὅτι συνάξω στι συνετωραζω. 

9. τὰ ἄγρια} Α. χωρῶς Σ. ΤΕ αὙξδ. 10. ἐκτετύφλωντα!] Α. Σ. Θ. οἱ σκοποι αὐτε τυῷλοι. Οἵ Ηεχαρῖα. ἐκ ἔγνω- 

σαν} Σ. ἀνοητοι. Αλλ. οὐκ εγνῶσαν Φρονήσωι. οὐκ εγνωσαν Φρονησιν' παντὲς κύνες ἐγεοι ἃ οὐ δυνήησοντώι. ἐνεθὶ] Α. μογι-' 

λαλοι. Σ- Θ. αλωλοι. ΟΥ̓. Ἡεχαρίὰ. 1 1. ἀναιδεϊς} Θ. «τωμοι. ᾿ ᾳλησμόνην] Α. εμπλησϑήναι. πονηροὶ} Α. νο- 

μεις. Σ. κώκοι. Θ. ποιμένες. ΟΕ, Ηεχαρῖα. πάντες ὅζς.] Α. πάντες εἰς τῆν οδὸν αὑτῶν ἐξετραπῆσαν. εκασος κατῶ 

το εαὐτὰ πλεονεκτημῶ. ροϊὲ κατὼ τὸ ἑαυτϑ, Δ. καὶ ὦπὸ τελευταίου αὐτὸ ἥκε καταληψομαι οἶνον κω! οἰγοφλυγήσομωι 

με υσμῶώ Κῶ! ἐφῶϊ ὡς αὑτη ἥ ἡμερῶ ὠυριον μεγωλὴ περισσῶς σφοδρα. Σ. Θ. απὸ ὠκρδ εως ἐσχῶτϑ δευτε λωξωμεν οἰνον; 

κω! οἰνοφλυγῆσ μεν μεθ ἥν καὶ ἐξῶϊ τοιώυτὴ ἡμερῶ αὐυρίον μεέγωλη ὥέερι σὲ ὡς σφοδρω. Χ σι. Ηδςχαρὶᾶ εἰ αγ. Ι,.οᾶ. 

δἄ ἰος. 

ΘΑΡ. 1Λ1. τ. καὶ ἀδεὲς ἐνδέχ. Αλλ. καὶ εδὲις ἀνὴρ ενδεχ. σῇ, Ἡεχαρῖα εἰ Κατ. 1μεᾶ. δα ος. ἐνδέχεται 

Α. Σ- Θ. τιϑεις. καὶ ἄνδρες δίκαιοι ὅζο.] Α. καὶ ἀνδρες ελεξ συλλεγοντῶι ἐν τῶ δῶς ΕἰνΩΙ συγιεντώ οτι ἀπὸ τρόσωπου τῆς 

κακίας συνελεγὴ ὁ δικαιος. ἐλθέτω εν εἰρηγή, ἀγνωπαυσασϑωσαν ἐπὶ κοιτὼῶν αὐτῶν τὐορευομίένοι. ορϑστητι αὐτὰ. Σ. Θ. και 

ανδρες τὰ λαδ συνωγοντῶι παρῶ τὸ μὴ ὑπάρχον συνοντά ἐμπροσϑεν γάρ τῆς κώκιῶς συναγετῶι ὁ δικωίος. συνελθέτω εἰρηνή, 

αναπαυσασϑωσαν ἐπι τῆς κοιτής αὐτῶν ὁ πορευομενος ἀντικρὺς ὠὐτξ. 2. Και εςῶι εν εἰρηνη. 8. ἄνομοι] Σ. κληδονιζο-- 

μενοι. ΟΥ. Ἡεχαρία. καὶ τὐόρνης ] Σ. καὶ τορνευσάσης. 4. ἠνοίξατε] Α. Σ. Θ. ἐπλατυνῶτε. ἐχαλάσατε] Α. Σ. εμη- 

κυνατε. 5. ὑπὸ δένδρα δασέα] Δ. Σ. Θ. ὑποκάτω παντος ξυλὲ εὐϑαλξς. ἐν ταὶς φάραγξιν ὅζς.] Θ. καὶ ἐν μέρει Φω- 
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ραγίος ἡ μερις σου. 6. ἀνήνεγκ. ϑυσ.} Σ. ανεξζιδασας δῶρον προσῴορον καταπαυσεως. ἐπὶ τὅτοις ὅζο.7 Α. Σ. Θ. μὴ 
ἐπι τϑτοῖς παρακληϑησομῶι. 7. μετέωρον] Α. Σ. Θ. ἐπήρμενον. σου ἡ κοίτη] Α. Σ. Θ. εἐϑηκας τὴν κοιτὴν σε. ἀνεῦΐ- 
δασας] Α. Σ. Θ. ἀνεδης ϑυσιασαι ϑυσιαν. Οἵ, Ηεχαρὶα. 8. τῆς θύρας] Α. τῆς ϑυρας καὶ τῆς παφξαδος. Σ. τῆς φλιας. 
ὅτι ἐὼν ὅζς.} Α. Σ. Θ. στι ὠπ᾿ ἐμου ὡπωκισϑης κῶι ὠνεδής. ρος τί ἕξεις, Αλλ. κα ἐπλατυνῶς τὴν κοιτὴν σου καὶ διεϑου. 
σαυτή παρ᾿ αὐτω. ἡγωπησῶς κοιτὴν αὐτων᾽ χειρῶ εἰδὲς καὶ ἐκοσμηϑηὴς τω βασιλεῖ ἐν ἐλαίω καὶ ἐπληϑυνας τὰς μυρεψιας 
σου. (ἔ. Ηεχαρὶά εἴ Κατ. 1,δβέξ. δά 'Ιοσ. το. ἐνισχύεσα] Σ. ζωην της χειρὸς σου ευρες. κατεδεήϑης] Α. ελιτανευ- 

σας. Σ. ἐτρωθης. ΟἿ. Ἡεχαρία. τι. εὐλαδηϑεέσω] Α. Θ. μεριμνήσασα. Σ. ὑποπτευσασα. τπαρορω κ᾿ καὶ ἔγω φημὶ ὃ 

ἀπ᾿ αἰωνος. 12. κακά] Α. ποιήματα. Σ. Θ. ἐργω. 13. ἐξελέσϑωσαν δζς.] Α. ρυσασϑωσαν σε τῶ συναντήματα σε. ΟἿ, 
Ἠεχαρὶα. ἄνεμος] Αποηγηλ. (ξογί, Α4.) ματωιστης. Σ. αὐτμος. οἱ δὲ ἀντεχ. μου] Α. Σ. Θ. ὁ δὲ πεποιθὼς ἐν ἐμοι. 

κτήσοντα!] Α.. κληροδοϑησοντωι. Σ. Θ. κληρονομήσει. (Ε, ΗΕχαρΙ4. 14. Καϑωρίσατε] Α. «ποσκολοπίσατε, ἀποσκευ- 
ἀσατε. Σ. οδοποιησατε, σχολάσατε. Θ. ἐξαρατε, σευασατε. (ΟΕ. Ἡεχαρ]Α. καὶ ἐξαρατε σκωλα. σκῶλα] Α. σκαν- 
δαλον. Σ. τροσκομμῶ. 15. Και εν υψηλοις κατοικ.---ουριος υψιςος ἐγ-ττὴν καρδιαν, Χ ζωωσαι καρδιως τεϑλασμενας. 

16. Ουκ εἰς τον ὠιωνώ ἐκδιψήσω -. υμας. ἐκδικήσω] Α. Σ. Θ. δικάσομαι. διωπαντὸς] Α. εἰς νικος. Σ. εἰς τέλος, 
τνοὴν} Α. Σ. Θ. ὠνώπνοην. 17. ἐλύπησω αὐτὸν] Α. Σ. Θ. τλεονεξιας αὐτὸ οργισιϑήν. ςυγνὸς] Α. Σ. Θ. ἐπιςρεῷων. ἔν 

ταις οδοις, ἤπια αὐτε. 18. παρεκάλεσα] Α. καϑοδηγησα. Ροίξ παρώκλησιν, Θ. παϑεινοις αὐτὸ σὺν ββρρωσιν χριλεων 
ὡληϑηνην ὁ κτειζῶν καρπὸν χριλεων (ῇς). ΟἿ, Καγ. εξ. δα Ιοο. 20. κλυδωνισϑηήσονται ετως. κλυδωνισϑ'..} ΑΟΣ͵ 
Θ. ὡς ϑαλασσω εἐμζξρασουσω. ὈῬοΪζ οὐ δυνήσονται, Α. Σ. Θ. καὶ ἐκξρυσσει ([) τὰ υδατω αὐυτης κατωπατήμα καὶ πη- 

λον. ΟΕ, Ηεχαρὶα εἰ Καγ. 1μεςὶ. 

ΟΑΡ ΤΥΊΠ. τ. ἐν ἰσχύϊ] Α. Σ. Θ. ἐν βροχω (ξ. βρογχω). ὡς σαλπιγίος. ἁμαρτήματα] Α. αϑεσιας. Σ. ἀσεζειας. 

Θ. ἀδικίας. 53. Τί ὅτι] Α. εἰς τι. Σ. διίατι. Θ. ινατι. ἐτωπεινώσαμεν] Α. ἑκακουχησαμεν. ὑποχειρίους} Α. διαπονήματα. 

ὑπονύσσετε] Σ. ὑπαιτεῖτε. οὔ Ηδχαρΐα. 4. εἰς κρίσεις] Α. εἰς δικασιας. Σ. εἰς δκην. Θ. εἰς Κρισὶν. τυπίετε ἐν πυγμαις 

τώπεινον. τυγμαῖς] Α. ἐν γρονϑω ἀσεδειας. ταπεινὸν] Αλλ. το (Π, τονὴ τῦλησιον ἀδίκως. ἱνατί μοι γης εύετε] Α. Σ. Θ. 

γήξευετε. 5. ταπεινβϑν)] Α. κακδχριν. Σ. κκδν. κρίκον") Α. φρεδλον. τ. τράχηλον] Α. Σ. Θ. τ. κεφωώλῆν. δεκτήν] Α. 

εὐδοκίαν, ΟἹ. ἩΘχΑρΙΔ. 6. λύε πάντα δζο.] Α. διαλυε ςρωγίαλιας ἀσεξειας, διαλυε δέσμους ἐκκλίσεως. Θ. λυε φρωγία- 
λιῶς ἀσεξειας, διωλυε συνδεσμους κλοιε. ἀπόςελλε ὅζς.} Α. ἀπολυε τεϑραυσμενους ἐλευϑερες. συγγραφὴν] Α. ὀφϑωλμὸν 
συγίραφη ψευδὴ (ΠΠς). Σ. Θ. κλοιὸν διασπασαι. ΟΕ, ἩδχαρίΑ. 17. ἀςέγους] Α. ἀφρατουντῶς (ῇς). Σ. αναφατους. 

Θ. μετανώξατες. ἀφεγξς εἰσαγαγε. ἀπὸ τῶν οἰκείων] Α. ἀπὸ τῆς σαρκὸς σου. Οἔ, ΗεχαρίΔ. 8. πρώϊμον] Α. ὡς 
ορῶρος. Σ. ὡς πρωιῶ. 0. σύνδεσμον δζς.] Α. σῷαλμον ἀποξελλοντώ ὅζο. ΟἿ. Ηεχαρ]Δ. ΣΣ. Θ. κλοιον ἐκτεινοντώ. δα- 

κτυλον καὶ λεγοντῶ ἀδικον. το. Καὶ δῶς ὅζο.] Α. Σ. Θ. καὶ ὑπερεκχεεις πεινῶντι ψυχὴν σε. τεταπεινωμένην] Α. κεκα- 
χεχημενην. 11. ἐπιϑυμεέϊ ὅζο.7 Α. εν λωμπηδονι ψυχὴν σε. ΣΣ. Θ. ἐν λαμπρότητι τὴν ψυχὴν σε. πιανϑήσεται] Α. 
ἐξαλειται. Σ. ῥύετε (6). Θ. περικαθαριοι. κῶὶ ἐσὴ ὡς κηπος. πηγὴ] Α. Σ. Θ. εξοδὸς υδατος. Ροῖϊ ἐξέλιπεν ὕδωρ, 
Αλλ. καὶ τώ οξώ σου ὡς βοτανη ἀνάτελει καὶ πιανϑήσεται καὶ κληρονομήσουσι γενεώς γένεων. ΟἿ, Ψατ. 1,εέϊ. δ Ἶος. 

12. γενεῶις, δὶ κῶὶ ἀναφσήσεις καὶ κληθηση. καὶ κληϑήση ὅζο.] Α. καὶ αναςξήσεις ας καὶ κάλεσει σοι περιζρωκτην." Σ. 

ἀνεγειρεις αὶ κῶι κληθησὴ τειχίζειν διωκοπήν. Θ. ἀναφξησὴς κῶὶ δέ κώλεσει σὲ οἰκοδόμον διακοπῆς. καὶ τὰς τρίξους ὅς. 

Α. ἐπιφρώφιον (Π) ατρώπους τὰ καϑησθαι. Σ. «ποκαϑίφων τριδους εἰς το οἰκεισθωι!. Οἔ, Ἡεχαρῖὶα. 13. τέ μὴ ποι- 
εἶν δὅζο.} Θ. τοῦ μή ποιεῖν τῶς οδῶς σου μηδὲ ευρισκεῖν τὸ ϑελήμα σους καὶ κωλέσεις ὅζο.} Θ. καὶ καλεσει το σωδθατον 

τρυῷην ἁγίαν. Ροίϊ ἅγιω τῷ Θεῷ, Αλλ. δεδοξωσμενα καὶ δοξασεις αυτα. Οἔ, Ὑατ. 1,εξϊ. 14. Καὶ ἔση τεεποιϑὼς] 

Α. Σ. Θ. τότε ἐντρυῴησεις. ἀναζιθ. σε] Θ. ἐπικαϑησω σε. τὼ ἀγωϑὰ] Α. Σ. τῷ υψη. Θ. ὕλη (Π0). 

ΟΑΡ. ΠΙΧ. τ᾿. ἐκ ἰσχύει] Α. Σ. δὲ ἐκ ἐκολοξωθη. Θ. δὲ ἐκ ἠσθένησεν. 2. τὰ ἁμαρτήματα ὅζο. Α. αἱ αμαρτιῶι 

ἡμῶν ἡσᾶν διωχωριζουσαι. Θ. αὐτὰ διφωσιν. ἀπέφςρεψεν] Θ. ἀπέκρυψεν. 3. ἀνομίαν] Α. Σ. ψευδὸς. . 4. ἐπὶ μα- 
ταίοις] Α. κενὰ μάτην. κενὰ] Α. εἰκῆ. Σ. ματαία. κύδσι πόνον] Θ. εν γαςρι ἐλωδον κοπον. . ἔῤῥηξαν] Α. ἐσχυσαν 

(ῆς : ἔογί. ἐκυσαν). 7. ἐπὶ πονηρίαν] Α. Σ. Θ. εἰς κακον. τωχινοὶ ὅζο.] Α. Σ. καὶ ταχυνουσὶν ἐκχεῶι «ἰμώ. ΟἿ. 

Ηδχαρῖα. διαλογ. αὐτῶν, διωλογ. ἀῷρονων. ϑ8ὅ4. οδὸν ειρηνης οὐκ ἐγνωσαν. διεςρωμμέναι ὅζο.] Α. Θ. εἐσκαμδωθησαν. 

Σ. ἐσκολιωθησαν αὐτοῖς. πῶς ὁ πώτων αὐτὴν οὐκ εγνὼ εἰρηνῆν. 0. ἐν ἀωρία) Α. ἐν σκοτάσμοις. ΣΣ. εν ᾧφω. Θ. ἐν σκο- 

τιαῖς. 10. πεσᾶνται ὅζς.] Σ. προσκοψψωμεν ἐν αορασίῶ ὡς εν σχότω ἕν ἀφανισμω. 11. ἀνεμείνωμεν] Α. Θ. υὑπεμει- 

ναμεν. Σ. προσδοκήσομεν. οὐκ ἐξαι σωτήριῷάς. 13. Ησεδήσ. καὶ ἐψευσ.] Σ. αδέικειν καὶ ψευδεσθαι. (ξ, ἩεχΑρΐα. 

καὶ ἐλαλήσαμεν ἀδίκώ. ἐκύομεν] Θ. ἐν γώςρι ἐλαξομεν. 14. οπίσω τὴν καρδιων. κατηνωλώθϑη ὅζς.} Α. ἐσκανδα- 
λισϑη ((ογ. ἐσκανδωλυθη) ἐν πᾶντι ὠληϑειῶά. 15. Καὶ ἡ ἀληϑεία ὅζο.] Α. καὶ ἐγένετο ἡ ὠληϑεια λαγϑώνουσα, καὶ 

αφιςάμενος ἀπὸ κῶκξδ λαζυρδμενος. Σ. Κωι ἐγένετο ἡ ὦληϑειώ ἐπιλειπουσώ κῶὶ ὁ ἐκκλίνων ὦπὸ κακξ πολιορκδμενος. Θ. 

καὶ ἐγένετο ἀλήθεια ὑπερωραμενη καὶ ὁ ἐκκλίνων ὦπὸ κάκ σκυλευεται. 16. καὶ τῇ ἐλεημ. ἐςφηρ.] Θ. καὶ ἡ δικωιοσυνὴ 

᾿Π αὐτῷ ἀντελώδετο μου. ΟΕ, ΗεχαρῖΔ. 17. καὶ περιεδώλετο ὅζο.7 Α. καὶ εἐνεδυσατο ἐματιον ἐκδικιως ἐνδυσιν καὶ ἀνεδο- 
λέσατο ὡς ἐνδυμώ ζῆλον ὡς ἐπι «μοιξιως ὡς ἐπ! ἀποδώσει χολδ τοῖς Θ᾽ λιδουσιν ὠὡμοιθῆν τοις ἐχθροις ὠντε ταις νήσοις ἀμοι- 

δην ἀποδωσει. Σ. καὶ ἐνεδυσατο ἱματιώ ἐκδικήσεως ἐνδυμώ καὶ περιεδώλετο ὡς περιξολαιον ζηλον ὠσπερ ἀντώποδωσιν ὡς 
ἐπι το ἀποτίσαι ϑυμον τοις ϑλιδουσιν αὐτὸν τοῖς ἔχθροις αὐτῇ ἀγταποδωμῶα ταῖς νήσοις ἀνταποδωμώ ἀποτίσει, Θ. καὶ ἐν- 
ἐδυσατο εκδικιας ἐνδυμώ περιεξαλετο ὡς ἐπεδυτὴν ζηλον ὡς «ἁπαντωποδόσεων κώϑως ἀποτισαι ϑυμον τοῖς ἐνώντιοις αὐτὸ 

ανταποδωμω τοις εχθροις ταῖς νήσοις ἀποδωμώ ἀποτίσει. 10. βίαιος δζς.] Α. φενος τνευμῶ συσσῆμον ἐν ὠντω. Σ. 9λι- 

δων τνευμῶ ἐπάγει. Θ. πολιορκητής τυνευμώ ἐσημειωθὴ εν ὠυτω. ΟΕ, ἩεχαρὶΔ. 20. ὁ ῥνόμενος] Α. αγχίξενων Σ. Θ. 

γον, ΙΝ. - ἘΧΧΕΚΚ 
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αγχιφσεὺς καὶ τοῖς αποςρεῷουσιν εξ ὡδικιως. 21. 'τοὺ σπέρματός σου] Α. Σ. Θ. καὶ πὸ του σπερμῶτος τοῦ σπερμώ- 

τος σου. " ὍΣ σον ᾿ 

ΟΑΡ. [,Χ. 2. ὅτ᾽ ἐδου. γνόφος] Σ. γνοῷος δου. φανήσετα!)] Α. Σ. ἀνάτελει, Θ. ανωλώμψει. σε Ηεχαρὶα. 

3. τίορευσι, εϑφη τῶ ῴωτι σου.καὶ βασιλ. Ἰη λώμπροτ. σου. 4 ἐπ᾿ ὥμων ἀρϑ.] Α. εΚ πλαγιου τιϑηνηϑησονται. δ. σψη 

ἜΣ χωριση.καν φοβηϑηση και ἐχφησὴ τη καρδία, τα] πα Βυΐὰβ σοι. ἀδίαηϊ ἴῃ Μϑίο. ἐκςήση] Α. Σ. Θ.- σλατυν- 
9ηση. :«ὅ, ᾿Αγέλα᾽ Α. σλημίυρω. Σ. χυμα ἰοτί. {ε4 οδίσιγ. Θ. συσροῷη. Μαδ. καὶ Τεῷαρ. 7. Ναμαιωϑ' ἡξε- 

σιν σοι. και ἀνενεχθησονται. ἥξεσι!] Α. Σ. Θ. λετεργησεσι, δεκτὰ} Α. εὐδοκία. ἽΣ. Θ. ἐπιδεκτα. καὶ ὁ οἶκος ὅζς.} 

Αλλ. ὁ γάρ οικος προσευχῆς κληθήσεται πασι τοις εϑνεσιν. προσευχῆς μου] Θ. δόξης μου. δοξασϑήσεται) Σ. καυχη- 
μα ποιήσω. 8. οἶδε] Α.ἼΣ. ὅτοι. σὺν νεῦσσοις ἐπ᾽ ἐμέ “γ’ ἐφ! Σιων. 9. τῇ ὠγαγέειν---ὠργυρον ἀυτων. 10. ἀλλογενεῖς} 

Α. υἱοί ὠπεζενωμενοι. Σ. Θ. υἱοι ὠλλοτρίοι.. διὰ ἔλεον] Α. Θ. εν τῇ εὐδοκιώ μου. Σ. εν τή διωλλωγὴ μου. ἠγάπησά σε 

Α. Σ. Θ. οικτειρησώ σε. 11. διαπαντὸς] Α. ἐνδελεχως. 12. ἐρημίω ἐρημωϑ.] ἐρημιω ἀξείϊ. 13. ἐν κυπαρίσσῳ ὅζο. 

Α. ἐλατὴ λῶώϑαρ καὶ ϑαάσομου. Σ. βορατον καὶ τῦυξος καὶ τευκὴ ομου. Θ. βραϑυελαωρ καὶ ϑαλασσαρουμα. ΟΥ̓, 

Ἡδεχαρὶ. Δα Ιου. τοπ.. τ. ἁγιον μου κι τὸν Τοῦτον τῶν ποδὼν μου δοξασω καὶ πορ.. 14. δεδοικότες] Σ. Θ. (υἴ ν]άε- 

ἴΓ) κυῴοντες. τσώροξυν. σὲ κα: κ͵ι τοροσκυνησουσιν ἐπι τῶ ἐχνή τῶν τοδὼν σου ὥαντες οἱ τυαροξυνάντες σὲ και κληϑησή 

τολις Κυριου Σίων. 15. ὁ βοηϑῶν) Α. Σ. ταφερχομένος. Θ. σαραγων. ἀγαλλίαμα) Α. εἰς υπερηφανεω. Σ. εἰς ὑπερο- 
χην.᾿ Θ. εἰς ἀγαυρίαμω. 16. καὶ πλϑτον δζο.] Α. Σ. Θ. καὶ μασϑον βασιλέων ϑηλάσεις. ἐξαιρούμ. σε] Α. αγχι- 

φεὺυς σου." 17. ἄρχοντάς σου] Ἀ. ἐπίσκεψιν σου. Σ. Θ. τὴν ἐπισκοπὴν σου. ἐπισκόπους σου] Α. Θ. τρακτορῶς σου. Σ. 

ἐπιςατῶς σου. 18. ἀλλὰ κληθήσεται ὅζο.] Α. Σ. καὶ συναντήσει σωτηρίω τοις τείχεσιν σου. Γλύμμα] Α. υὑμνησις. Σ. 

αἰνεσις. Θ. καυχήμα. ΟἿ, ΗεχαρῖὶΔά. 10. ἐδὲ ἀνατολὴ ὅζς.7 Α. καὶ τω Φεγίει σελήνη οὐ φωτισει. δύξα] Ἀ. καυ- 
χημά. . 20. ὅκ ἐκλελψε Α. συλλογισεταί. Σ. Θ. συναχθήσεται. ἀνωπληρωθήσοντα!] Α. ἀπαρτηϑήσονται. 21. τὸ Φύ- 

τευμα] Α. κρέμὺυν (αἴ νἹἀεέιτγ). Σ. Θ. βλαξος (βλαςφον) φυτείας μου. 22. και ὁ ἐλαχίςος ἐσωι. ἐλώχιςος] Α. βρα- 

χυς. Σ. γεος, συνάξω αὐτός] Α. ἐπισπευσω αὐτήν. 

ΟΑΡ, [ΧΙ]. 1. οὗ ἕνεκεν] Α. Σ. διοτι. Θ. ανϑ᾽ ὧν. ἔχρισέ με] Α. Θ. ἡλεαψε με. ἰάσασθαι] Α. τε μοτωσαι. Σ. 
ἐπιδησαί. Θ. καταδησαι. ΟΕ, ἩεχαρίαΑ. ἄφεσιν] Α. αδειαν. τυφλᾶς] Α. Σ. Θ. τοῖς δεδεμενοις. ἀνάδλεψν) Α. διω- 
ὄλεψιν. Σ. ἀπολυσιν. Θ. διανοιξιν. ΟἿ. ΗεΧΑΡΙΑ δὰ Ιοο. 2. ενιώυτον δεκτον, ΠΏς᾿ Κυριϑ. ἡμερῶν ἀντώποδοσεως "Κ τω 

Θεω ἡμων. ἀντωποδόσεως] Σ. Θ. ἐκδικησεως. 3. δόξαν] Α. Θ. φεῴανον. ἄλειμν. εὐφροσ.} Α. ἐλώιον χαρᾶς. ΣΣ. ἐλάιον 
αγαλλιασεως. κατὼ φολὴν δόξης ὅζο.] Α. αναξολαιον υμνήσεν ἀντί τνευματος ἀμώρτυρου ([!ς). ΣΣ. τεριδολαιον υμνη- 
σεως ἀντι ὥνευμῶτος ὠμώυρου. Θ. περιξολαιον καυχήματος ἀντι πνευμῶτος ὠμώυρου. Καὶ κληϑησετῶι γενεω δμοαιοσυνῆς. 

γενεαὶ δικαίοσ.} Α. Σ. Θ. αὐτο ἰσχυροι του λάου. Οἵ. Ηεχαρία. εἰς δόξαν] Σ. τα δοξασθηνα. 4.. αἰωνίας, ἐξηρημ. 
. ὅζο.] Σ. δὲ αἰωνος αφανισμους ἀρχαίων ἀνεγερουσιν. ΟΕ, ἩεχαρὶΑ. καινιῶσι] Σ. καινοποιησουσιν. καὶ ἐξερημωμενάς 

εἰς γεν. 5. καὶ ἀλλόφυλ. ἀροτ.] Σ. υἱοι δὲ ξενων βοηλαται. Α. Θ. γεωργοι υὑμων. 6. ϑαυμασϑήσεσϑε) Α. τοορφυρω- 

ϑησεσθε. Σ, σρηνιώσατε. Θ. υψωθησεσϑε. ϑαυμασϑήσεσθε κς. ἀντι τῆς αἰσχυνῆς ἡμῶν τῆς διπλής καὶ ἀντι τῆς ἐντρο- 

πὴς ἀγαλλιασετῶι ἡ μερις αὐτων. 7. Οὕτως ἔκ δευτ. ἔζο.] Α. Σ. Θ. δέω τετο ἐν πηγὴ αὐτῶν ἐκ δευτερου. δια, τουτο 

ὅτῶς τὴν γὴν εκ δευτερας. 8. δικαιοσύνην) Α. κριμα. ἁρπάγματα] Α. βιαν. τὸν μόχθον ὅζε.] Α. Σ. Θ. τὴν ἐργασίαν 

αὐτῶν ἐν ὠληϑειω. ΟΕ, Ἠεχαρὶα. διαϑήκην] Α. Σ. συνθηκην. διαθήσομαι) Α. κοψψω. ΣΣ. συντελέσω. το. ἱμάτιον) 

Α. ἐνδυμω. -Σ. περίδολαιον. ὡς νυμφίῳ δζς.} Σ. ἡμφιεσεν με ὠσπερ ψυμῷιον κεκοσμήμενον Ξεῷανω καὶ ὡς γυμῷην κοσμᾶ- 

μενὴν τοῖς σκευεσιν αυτής. (Οἵ, ἨεχαρὶΔ. 11. τὰ σπερμάτώ ὠὐτε κ᾿ ἀνατελεῖί. 

ΟΑΡ. ΧΗ: τ. το δὲ σωτήριον αὐτῆς. 2. καὶ βασιλεις πῶντες. τὸ ὄνομω τὸ καινὸν] Σ. ονομῶτι καινω. ὃ ὁ Κύ- 
ριος} ὃ ἀεείξ. ὁ Κύριος] Α. Σ. Θ. φομα Κυριου, αἱ νἱἀεξατ. 4. φέφανος] Α. Σ. κιδαρις. 4. Ἔρημος] Α. Σ. Θ. ηφα- 

γισμενη. ἐμὸν} Α. Σ. Θ. εν αὐυτη. 5. νεανίσκοςἾ Α΄. ἐπίλεκτος. οἱ υἱοί σου] Αλλ. μετ σου. 6. διὼ τέλους Α.. ενδε- 

λεχως. Σ. διω πῶντος. μοιμνήσκ. τὸν Κυρίον. 7. Οὐκ. ἐξὶν γάρ ομοιος" εῶν διορθώσει. ἐὰν διορϑώση ὅζο.7 Α. εως εδρω- 

σε καὶ ἕως 3 τὴν Ἱερουσωλημ υμνησὶν ἐν γη. ΟΥ, Ηεχαρία. ἀγαλλίαμα ἐπι τῆς γῆς. 8. κατὼ τῆς ἰσχύος ὅζο.7 Σ. 

κατῶ τὰ βρωώχιονος τῇ αγιξ αὐτῇ. οἶνόν σε] Α. οἰνιαν σπορισμον. 0. οἱ συνάγοντες. 10. πορευεσθε Ὀϊδ. 11. 1δα Κυ- 
βιος, ἤῃς γαρ. ἔχων] Α. καὶ διδας. τὸν εαυτε μίσθον ὃς μετ᾽ αὐτΕ. τρὸ τπροσώπε] Σ. ἐμπροσθεν. 

ΟΑΡ, ΧΠΠ| τ. ἐρύϑημα ὅχς.7 Σ. ἐρυϑρομενος τὸν ἐμώτισμον πὸ βορραᾳ. ϑτως ὡραῖος ὅζο.} Α. διαπρεπων. Σ. 
εὐπρεπής. Θ. ενδοξος εν τω ἐνδυμάτι αὐτε. ουτος ὠὡράμος ἕν φολη κ᾿ αὐτῷ βιαίνων ([. βαινωνὴ βιω μετα ἰσχνος πολλῆς. 

βία μετὰ ἰσχ.] Α. καταςρωννυων. ΣΣ. βιαινων εν πιληϑει τῆς ἰσχύος αὐτε. ΟἿ, ΠΙεΧαρ]Α δά ἰοο. 2. ἀπὸ πατητᾷ ληνξ} 
Α. ὡς τατδντος εν λήνω κερωμυλλιον. 3. καταπεπατημενῆς" ληῆνον ἐπατῆσω μονωτατος, Καὶ τῶν εϑνων. κατόπωτ. αὐτὸν 

᾿ ἐν ϑυμω. ἐν ϑυμῷ μου] Α. Σ. Θ. εν ΘΡὙῊ μου. ὡς γῆν, κῶι ἐρρανϑὴ τω κατανικήματι ([οΓ. κατωκινήματι) αὐτῷ τὰ 

β 'ματιῶ μου καὶ παντῶ τῶ εγδυμάτα μου ἐμολυνα" 5: ἥμερα γαρ ἀνταποδόσεως ἤλϑεν. καὶ κατήγαγον] Α. καὶ ἐρραν- 
τισϑη. ΟἿ, Ηεχαρία. 4. ἀνταποδόσεως] Α. ἐκδικιας. ΣΣ. εκδικησεως εν τὴ καρδία με. λυτρώσεως] Θ. αγχιςειας. 

᾿ 5. τροσενόησα] Α.. εξηπορηϑην. ἀντελαμᾷάνετο] Α. Σ. ὑποξηριζων. ἐπέξη] Α. Σ. αὐτὸς ἐφήρησεν ([οτί. ἐςηρισεν) με. 
6. ἐν τὴ ὀργή μὲ κ᾿ καὶ ἐμεϑυσώ αὐτὲς εν τω ϑυμὼ μου καὶ κατηγαγον εἰς τὴν γὴν το αἰμώ ἀυτων. 7. ἡμῖν ἀντωποδὶδ.] 
Α. Ἰμέγψατο. Σ. εὐεργετησενήμας. Οἔ, Ἡεχαρὶα. Κυριος 15 (ογιρί, κατα τὸ πληϑὸς τῆς μεγωλοσυνὴς αὐτὸ. 8. Οὐχ 

ἰ ὁ λαός μου ;] Α.Σ. Θ. πλὴν λάος μου εἶ συ. (ΓΙ. Ἠεχαρία. ο. οὐ πρέσζυς ὅζο.7 Θ. οὐ πολιορκητῆς καὶ ὁ ἀγίελος τὰ 

᾿ προσωπϑ αὐτὸ ἐσωσὲν αὐτὰς. ὕψψωσεν] Α. Σ. Θ. ἐπῆρεν. 11. ἡμέρων αιωνιὼν ὃς Μωσὴ καὶ λαδξ αὐτε, ὁ ἀναξιδξάσας 
ὅζο.}] Α. αναδιξασας αὐτὲς συ νομέευσι. Σ. ἀνωγαγων αὐτὲς εκ τῆς ϑαλασσης. Θ. ὁ αγνωβιδασας ὠπὸ τῆς ϑΘαλασσης. 

ς 
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12. Ὁ ανώγαγων τὴ δεξιαᾳ. κατίσχυσεν ὅζο.} Α. σχίζων. Θ. εκρήσσων υδατα. Σ. ρηξως υδατα ἐμπροσϑεν αὐτε. ΟΚ 
Ηεχαρῖα. 13. ὄκ ἐκοπίασαν) Α. ἐκ ἐσκανδωλισθησαν. Σ. εκ ἡσϑενησαν. 14. δόξης] Α. καυχησεως. 1 5. οἴκ} Α. 
Σ. Θ. κατοικητηρίου. τοὺ ἐλέους σου] Α. Σ. Θ. των σπλαγχνων σου. ἀνέσχου ἡμῶν] Α. Σ. Θ. προς με ἐνεκρατευσᾶτο. 

16. ῥῦσαι ἡμᾶς] Α. ἀγχιςευσαι ἡμᾶς ὡπ᾿ «ἰωνος. 10. στιί οὐκ ἡρξας. 

ΟΑΡ. ΠΧΙΝ. τ. Ἐὰν ἀνοίξης ὅζο.] Α. Σ. Θ. οὑκ ἐρρήξας ὅρανον κῶὶ κατεθῆς. ἀπὸ σοῦ] Α. Σ. Θ. πο προσώπου 

σου ορη κατερρευσαν. Οἵ, ἩεΧΑρΡΙΔ. 2. κηρος ἀπὸ πυρὸς τήκετῶι, ἢπε προσώπου. ἀπὸ προσώπου ὅζο.] Θ. ἐσαλευϑη- 
σαν ὡς ἐκκαυσιν πυρὸς" ετακῆσαν υδατῶ εἐξεκαυσας πυρ. (Ε. ἩεχΧαρὶα. ταρωχβήσοντωι!) Α. κλονηϑησονται. 4 τὼ ἔν- 
δοξα] Α. τὰ ἐπιῷοξα. ΣΣ. Θ. φΦοξερα σου προσεδοκωμεν κατεξησαν. 4. ἃ ποιήσεις] Σ. τοις τοροσδοκουσιν ἀντὸν συνηντη- 
σας. δ. ἡμεῖς ἡμάρτομεν] Σ. ἀμαρτοντων ἡμῶν εν ἀντοις εἰς ὠιωνώ καὶ σωθησωμεϑώ. 6. ὡς ῥάκος ἀποκαθημένης] 
Α. ὡς ἐμώτιον μυαρτυρίων. Σ. ὡς ἐμιώτιον κυήσεως. Θ. ὡς ἐμάτιον εὗδεν. ΟΕ, Ἡεχαρ]Α. ἐξεῤῥύημεν] Σ. εἐξεπεσώμεν. ὡς 
Φυλλω κὰ πάντες ἡμεῖς δια τὰς ἄνομῦ. μων. 7. ὅτι ἀπέςρεψας ΑΟὈ Σ. Θ. ἐκρυψας γαρ. ταρεδωκῶς ἡμᾶς “- ὡς χϑγ. 

8, των χριρων σου πάντες ἡμεῖς, 0. ὀργίζου] Α. τηώροζυνου. ἐν καιρῷ] Α. Θ. εἰς τι. Σ. εἰς τὸν ἀἰωνῶ. 11. Τὸ ἅγιον 

ἡμῶν] Σ. τὲ ἁγιάσματος ἡμων. ἔνδοξα) Α. ἐπιϑυμήματα. συνέπεσε. Καὶ ἐπὶ ὅζς.7 Σ.. ἐγένετο εἰς ονειδὸς μὴ ἐπὶ τξτοις 
εγκραώτευσεί. 12. ἡνεσχου Κυριε. 

ΟΑΡ. ΠΧΥ͂. 1. ἐγενήθην] Α. Θ. ἐξεόπηϑην. Αλλ. εγενομην. ᾿1δό εἰμι] Α. Σ. Θ. (δὰ εγω. 2. τοῖς πορευομένοις 

ὅζο.] Αλλ. οἱ ουκ ἐπορευϑησαν, οδὼ ἀληϑινη. ὡμαρτιῶν] Α. Θ. λογισμῶν. 3. τοῖς, δαιμονίοις ὅς. Α. Σ. οἱ καϑημενοι 

ἐν τάφοις καὶ εν τοις διατετηρημενοις αυλιζομενοι. τοις δαιμονίοις καὶ τοῖς ὅκ ὅσιν. 4. ὕειον] Σ. τῷ χριρθ. δ. καϑαρὸς] 

Σ. ὠγίωτερος σου. 6. ενωπίον ἐμου, οὐ μὴ σιωπήσω εὼς ἂν ἀποδωσὼω εἰς τὸν κολπὸν αὐτῶν κι ἀντωποδωσω εἰς τὸν κολπον 

αὐτῶν πάσας τὰς ὡμαρτιῶς αὐτῶν, κῶι τῶν τύώτερων αὐτῶν ἔπι τὸ αὐτὸ λέγει Κυριος. 7. ἁμαρτίας] Α. Σ. Θ. ἀνομίας. 

ἐθυμίασαν] εϑυμιων. Σ. εϑυσιασαν. 8. ὁ ῥὼξ!] Α. ὁ σπωρισμος. Σ. ὃ οινος, τὥτϑ ἕνεκεν ὅζο.7 Σ. νὰ μὴ διαφθειρω τὸ παν. 

9. τοϊωκωῦ, ἔπε εξ. οἱ ἐκλεκτοί με] Α.Σ. Θ. αὐτὴν. 10. ᾿Αχὼρ] Α. Σ. Θ. ἡ κοιλας. οἱ ἐξεζπησαν με. 11. τῇ τύχῃ] 

Α. Θ. τῶ μεινει. Σ. ἐκτὸς μου. ΟΥ. Ἠεχαρία. 12. καὶ πάντες εν σφαγη. 13. Οὐυτως τάδε λέγει. πτεινάσετε] Α. 
᾿'λιμωζεσθε. 14.. εν εὐφροσυνὴ “γ καρδιας ὑμεῖς δὲ κεκραξατε διῶ τονον. ᾿ τὸν τόνον] Α. Θ. ἀλγος. 15. ἄνελει Κυρίος ὁ 

Θεὸς. 16. Ὃ εὐλογηϑήσεται ὅζο.] Α. ἐν ὦ εὐλογημένος ἐπι τῆς γης ὅτε. ΟΥ, Ηεχαρΐα Δ Ιος. 17. Ἔςαι γὰρ ὅζο.] 

Α. Σ. Θ. ἐδου γαρ ἐγὼ κτιζω δρωνὸς κωινές. δὲ ἃ μὴ δτς.} Α. Σ. Θ. δδ᾽ ὃ μη ἀναδησετῶι ετί ἀπὸ καρδιως. 18. εὑς- 
ρήσεσιν] Α. Σ. Θ. εὑρῆσ. εως αἰωνος κς οτι ἐγω κτιζω. ΟΕ Ηεχαρία. ευρησουσιν εως τῷ αἰῶνος οὃς ΕὙω κτιζω εν αὐτή" στι 

ιδα ἐγω ποιω Ἱερουσωλημ. 20. ἄωρος Α. βρεῷος. Σ. νήπιον. εφξαι γῶρ ὃ νεος υἱος. ὁ νέος] Θ. γεωτερος. ὁ δὲ ἀπο-- 

ϑνήσκων δζο.] Α. Σ. Θ. ἀποθάνειτωι καὶ ὁ ὠμάρτανων. ΟΥ. ἩεχαρῖΔ. 22. και ἄλλοι κατοικησωσὶν δ᾽ οὐ μὴ Φυτ. 
τῶν πόνων] Α. Σ. Θ. χερων. 23. εἰς κατώρα»] Α. Θ. εἰς σπεόην. ΟΥ, Ἡδχαρὶα. αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν] Αλλ. αὐτὸ μετ᾽ 

αὐτὰ ἐσογτῶί. 24. ἐπακουσομῶι! ὠὐτῶν, ΠΠΠ6 ἐγω. 28. λεὼν δὲ ὡς βους. ὡς ἀρτὸον Φαγεται" καὶ οὐκ ὡϑδικησουσιν εἶδε 
μὴ λυμανουντωι. ἀδικήσεσιν] Α. κακωσεσιν. 

ΟΑΡ. ΤΧΥῚ: 1. ἢ ποιος τόπος. καταπαύσεως] Α. ἀανωαπαυσεως. 2. ἔς] Α. Σ. Θ. ἐγένοντο. ἐπὶ τίνα] Α.Σ. Θ. 

προς δὲ τατον. ταπεινὸν) Α. τρᾶυν. Σ. ττωχον. Θ. συντετριμμένον. καὶ ἡσύχιον] Α. καὶ ττεπληγοτα τὸ τνευμώ. Θ. 
τυήΐομενον καρδια. 43. ὁ ἀποκτέννων] Α. τενόντων (Π). Σ. τραχηλοκοπων. Θ. εἐνωτοκοπων. σεμίδωλιν] Α. δωρον. Σ. 

τροσῴοραν. Θ. μανώώ. ὕειον] Σ. χριρου. ὁ διδὼς ὅζο.} Α. εὐλόγων ἀνομίαν. Σ. Θ. ὡς εὐλογων «δικιων. ὁ δὲ διδους 

λιδανον. ὡς βλάσφημος] Αλλ. οὑτος βλασῷημος. καὶ τὰ ἀσεξηματα αὐτων καὶ τώ βδελυγμάτα αὐτῶν ὦ ἡ ψνυχη. 

4. τὼ ἐμπαίγματα ] Α. τῶ ναλλαγματα. καὶ τὰς ἅμαρτ. ὅζε.} Α. καὶ συντροῷην αὐτων ἀαξζω. ελαλησῶ αὐτοῖς καὶ δχ 
ὑπηκουσᾶν μου. ἐναντίον ἐμ] Α. ἐν οῷϑαλμοις μου. 5. Ακϑσατε τὸ ρημα Κυριου. εἴπατε ὅζο.} Α. Σ. Θ. εἰπαν οἱ 

ἀδελῷοι ἡμῶν οἱ μισδντες ἡμᾶς οἱ ὠποξώλομενοι ἡμῶς. ἀδελφοὶ ἡμῶν δτς.Ἷ Αλλ. εξοριζοντες χωριζόντες δία το ονομα μὲ 
δοξασθητω" ({15) και σψομεϑα τὴν δοζαν καὶ εὐφροσυνην. Οἴ, ΗεΧαρΔ. να τὸ ὀνομῶ μου δοζασθη----εν τὴ εὐφροσυνή 

ὑμῶν. 6. τοῖς ἀντικειμένοις] Θ. τοις ἐχθροις αὐτῷ. τοις ἀντικειμένοις ὠυτω. “ 7. ἐξέφυγε ὅζς.} Σ. διεσωσεν «ρσὲν. ΟΥ̓. 

Ηξεχαρία. 8. εν μια ἡμέρα, κ͵ὶ ἐτέκεν εϑνος. 9. ᾿Εγὼ δὲ ἔδωκω ὅζε.7 Α. μητι ἐγω προσδοκίαν δωσὼω καὶ οὐκ ἐκτοκευσω. 
Σ. μπτι ἐγὼ ὁ κωϑιζῶν ἐπι το τεκεῖν κω δκ, ἐεκτοκισω ((ςΓ. ἐκτοκεισω). ΟἿ, Ηεχαρὶα. καὶ ἐδὼ γεννωσαν. το. Εὐῷραν- 

ϑητ Αλλ. εὐφρανϑητε αμώ. Οἱ. Ηεχαρ]α. τανηγυρ. ταντες οἱ κατοικέντες ὠὐτὴν, χαρητε χωρῶν ὁσοι πάντες ἐπενθησατε 

ἐπ᾿ αὐτη" ινώ ελϑοντες Θηλώσητε. 1Τ1. παρωκλήσεως] Σ. τῆς παραμυϑιας. ἐκϑηλήσαντες) Α. ἐκμυζισητε. Σ. ὠμελᾷξητε. 

ἀπὸ εἰσόδου] Α. απο παντοδώπιας. Θ. ἀπὸ τλήϑους. Σ. ἀπὸ λιπους. ΟΥ, Ἡεχαρία. 12. ταδὲ εἰπεν Κυριος, ἰδου ἐκκλίνω. 

ἐπ᾿ μων ἀρϑήσ.] καὶ ϑηλασετε ἐπι πλευρων βαφαχθησεσθε. ΑΠΟΠΥΠΙ. παρακληϑήσοντα!]) Α, ἀγαυριασητε. Σ. ἀπαι- 

τήηϑησεσϑε. Θ. εντρυφησεσθε. 13. Οτι ὡς εἴ τινω μητὴρ ττωρακάλεσει, ουτωῶς ἐγω ὑμᾶς τυαρωκαλεσῶ. παρωκαλέσει] 

Σ. σαρωμυϑησητῶι. 14. ὡς βοτάνη ἀνατελέ!] Α. ὡς χλοὴ βλαφήσουσιν. Σ. ὡς χλοὴ ὠνϑηήσει. ὡς βοτανη φυδᾶσα ἀνω- 

τελεῖ, καὶ γνωςὴ ἐξ! ἥ χεῖρ Κυρίου τοις σεθομεένοις αὑτὸν. τοῖς ὠπειθουσιν ἀυτωώ. 15. καὶ καταιγίς, ἤῃ6 ὡς. τῶ ἄρ- 

ματα αὐτῶ] Σ. Θ. τὴν οργὴν αὐτό. ἀποσκορακ. αὐτῇ] Α. Σ. Θ. επιτιμήσιν αὐτὸ, τό. κριθήσεται] Σ. διωκριϑησεται. 

τραυματίαι Α. ανηρήμενοι. 17. Οἱ ὡγνιζόμενοι] Οἱ λοιποί. αγιωΐμενοι. ΟΕ, ἩεχαρὶΑ. και οἱ εν τοις τοροϑυροις ἐσθ - 

οντες. χά τὸν μὺν καὶ το ἀκάϑαρτον. 18. καὶ ἔγω τον λογισμὸν αὐτῶν ἐπισάμᾶι καὶ ἀνταποδώσω ὠυτοις" (δὲ συναγώ- 

γεῖν ἐρχομώι. 21. λήψομαι μοι ἱερεῖς. 22. καὶ τὸ ὄνομα ὑμῶν] ἀείαπί. 23. ενωπ΄. ἐμδ' εἰς Ἱερουσώλημ. 




